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Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii  
în luna octombrie 2015 în privin a c rora procedura a fost 

finalizat  
Se publica urm toarele date: num rul curent, denumirea OPI, num rul i data depozitului, num rul 

titlului de protec ie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii i obiectul contesta iei,  
data examin rii contesta iei, rezultatul examin rii contesta iei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. i data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protec ie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
i obiectul 

contesta iei 

Data 
examin rii 
contesta iei 

Rezultatul examin rii contesta iei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marc  na ional  

 
Pentru starea ta 

de bine. 
 

034286 
2013.12.23 

 
GELIBERT 
S.R.L., MD 

GELIBERT 
S.R.L., MD 

2015.08.25 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retras  cererea 
de înregistrare a 

rcii  

2015.10.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din  
2015.06.25. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, solicitantul 
urmeaz  s  achite taxa pentru înregistrarea 
i eliberarea certificatului de înregistrare a 

rcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din 
Taxele pentru servicii cu semnifica ie juridic  
în domeniul protec iei obiectelor propriet ii 
intelectuale, aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) i taxa 
nepl tit  în termenul prev zut - 125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protec ia 

rcilor), în total - 375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Not : Pentru taxele men ionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dac  solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condi iile legale 
dreptul s u pîn  la data pl ii i este o 
întreprindere care întrune te criteriile stabilite 
în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
iulie 2006 privind sus inerea sectorului 
întreprinderilor mici i mijlocii. 

2 Marc  na ional  
 

Un plus de 
gust, un plus de 

energie! 
 

034287 
2013.12.23 

 
GELIBERT 
S.R.L., MD 

GELIBERT 
S.R.L., MD 

2015.08.25 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retras  cererea 
de înregistrare a 

rcii 

2015.10.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din  
2015.06.25. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, solicitantul 
urmeaz  s  achite taxa pentru înregistrarea 
i eliberarea certificatului de înregistrare a 

rcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din 
Taxele pentru servicii cu semnifica ie juridic  
în domeniul protec iei obiectelor propriet ii 
intelectuale, aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) i taxa 
nepl tit  în termenul prev zut - 125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protec ia 

rcilor), în total - 375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Not : Pentru taxele men ionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dac  solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condi iile legale 
dreptul s u pîn  la data pl ii i este o 
întreprindere care întrune te criteriile stabilite 
în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
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iulie 2006 privind sus inerea sectorului 
întreprinderilor mici i mijlocii. 

3 Marc  na ional  

 
 

035530 
2014.07.25 

 
BOIAR GRUP 

S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2015.07.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.26 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marc  na ional  

 
 

033784 
2013.09.16 

 
ARHIULIUC 
Dumitru, MD 

ARHIULIUC 
Dumitru, MD 

2015.09.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.26 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.07.07 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru serviciile "activit i sportive" din clasa 
41. Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "SPORT", "4", "life" 
luate în parte. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marc  na ional  
 

PENECRETE 
MORTAR 

 
034518 

2014.01.20 
 

Penetron 
International 

Ltd., US 

Penetron 
International 

Ltd., US 

2015.08.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.24 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse: "produse 
chimice destinate industriei construc iilor, i 
anume, mortarelor" din clasa 01 i "mortar, 
inclusiv mortar de ciment pentru construc ii, 
mortar adeziv folosit în construc ii, mortar 
pentru echilibrarea betonului, mortare 
rezistente la ap , mortare pentru renovare, 
izolare, etan area betonului, structurilor de 
bloc i a suprafe elor" din clasa 19. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
"MORTAR". 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marc  na ional  

 
033972 

2013.11.06 
 

Spirits 
International  

B.V., a company 
organized under 
the Laws of The 
Netherlands, LU 

Spirits 
International  

B.V., a 
company 
organized 
under the 

Laws of The 
Netherlands, 

LU 

2015.09.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.07.07. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

7 Marc  na ional  

 
 

035886 
2014.10.02 

 

INTEL 
CORPORATI
ON, corpora ie 
organizat i 

existent  
conform 

legilor statului 
Delaware, US 

2015.09.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.10.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.09.04 i se 
accept  înregistrarea m rcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 09, 10, 25 i pentru urm toarele 
produse din clasa 14: "Ceasuri, metale 
pre ioase, pietre i pietre pre ioase care 
încorporeaz  func ii de monitorizare i 
raportare a datelor în urma solicit rii unei 
activit i sportive, cum ar fi ritmul cardiac, 
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INTEL 
CORPORATION

, corpora ie 
organizat i 

existent  
conform legilor 

statului 
Delaware, US 

pulsul, temperatura, transpira ia, timpul, 
distan a, ritmul, caloriile arse, informa ia 
despre somn, precum i informa iile 
cumulative de activitate; ceasuri care 
colecteaz , p streaz , transfer i fac 
schimb ri de date pe calculatoare, asisten i 
personali digitali, telefoane inteligente i 
aplica ii software i interfe e prin intermediul 
Internetului i re elelor de calculatoare i de 
comunica ii electronice".  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marc  na ional  

 
 

035108 
2014.05.13 

 
BODRUG Ion, 

MD 

BODRUG Ion, 
MD 

2015.09.30 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retras  cererea 
de înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.08.21. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, solicitantul 
urmeaz  s  achite taxa pentru înregistrarea 
i eliberarea certificatului de înregistrare a 

rcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din 
Taxele pentru servicii cu semnifica ie juridic  
în domeniul protec iei obiectelor propriet ii 
intelectuale, aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) i taxa 
nepl tit  în termenul prev zut - 125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protec ia 

rcilor), în total - 375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Not : Pentru taxele men ionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dac  solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condi iile legale 
dreptul s u pîn  la data pl ii i este o 
întreprindere care întrune te criteriile stabilite 
în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
iulie 2006 privind sus inerea sectorului 
întreprinderilor mici i mijlocii. Înlesnirile 
prev zute se aplic i persoanelor fizice. 

9 Marc  na ional  
 

JOBI 
 

035060 
2014.05.06 

 
CEPOI Victor, 

MD 

CEPOI Victor, 
MD 

2015.07.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.05.22 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse: "ma ini, cu 
excep ia sculelor electrice pentru construc ii 
sau ambarca iuni, utilajelor pentru 
construc ie, pompelor; motoare (cu excep ia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); 
cuplaje i organe de transmisie (cu excep ia 
celor pentru vehiculele terestre); scule de 
mîn , altele decât cele ac ionate manual; 
portscule (organe de ma ini); unelte (organe 
de ma ini); incubatoare pentru ou ; 
distribuitoare automate" din clasa 07; "unelte 
de mîn i instrumente, ac ionate manual; 
arme albe; aparate de ras" din clasa 08; 
"aparate i instrumente tiin ifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cânt rire, de m surare, de 
semnalizare, de control (verificare), de 
siguran  (salvare) i didactice; aparate i 
instrumente; aparate i instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de 
înregistrare magnetice, discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri i alte suporturi de 
stocare a datelor; mecanisme pentru aparate 
cu preplat ; case înregistratoare, ma ini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea 
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informa iei, calculatoare; software de 
calculatoare" din clasa 09; "cauciuc, 
gutaperc , gum , azbest, mic i produse 
din aceste materiale necuprinse în alte clase; 
material de ambalare, etan are i izolare, 
conducte flexibile nemetalice" din clasa 17 i 
pentru produsele "ustensile i recipiente 
pentru menaj sau buc rie; bure i; material 
pentru cur are; bure i metalici" din clasa 21.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marc  na ional  

 
 

035236 
2014.06.02 

 
GROIAN 

Nicolae, MD 

GROIAN 
Nicolae, MD 

2015.07.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.05.29. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

11 Marc  na ional  
 

NORITAKE 
 

035470 
2014.07.14 

 
NORITAKE CO., 

LIMITED, JP 

NORITAKE 
CO., 

LIMITED, JP 

2015.09.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.07.14 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 05: 
"materiale stomatologice i preparate 
farmaceutice pentru uz dentar; remedii de uz 
dentar".  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marc  na ional  

 
034787 

2014.03.17 
 

DOTCHIRNE 
PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA 
KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

DOTCHIRNE 
PIDPRIEMST

VO 
"KONDITERS

KA 
KORPORATZI

A 
"ROSHEN"", 

UA 

2015.07.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.05.22 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marc  
interna ional  

 
BALLET 

 
IR 736 106 
2000.05.16 

 
ZAO 

International 
Paper, RU 

ZAO 
International 
Paper, RU 

2014.08.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.06.23 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 16.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

14 Marc  
interna ional  

Dochirnie 
Pidpryiemstvo 
"Kondyterska 

2015.07.14 
împotriva 

deciziei de 

2015.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.05.19 
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IR 1195002 
2013.12.17 

 
Dochirnie 

Pidpryiemstvo 
"Kondyterska 
korporatsiia 

"Roshen", UA 

korporatsiia 
"Roshen", UA 

respingere total  
a cererii de 

înregistrare a 
rcii 

i se accept  protec ia m rcii solicitate 
pentru produsele "bomboane jeleu" din clasa 
30.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

15 Marc  
interna ional  

 
HAMPSTEAD 

 
IR 888 489 
2006.04.12 

 
LIDL STIFTUNG 
& CO. KG, DE 

LIDL 
STIFTUNG & 
CO. KG, DE 

2015.08.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.08 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

16 Marc  
interna ional  

 
PAGES 

 
IR 874 009 
2005.09.02 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2015.09.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.16 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 09: 
"software de calculator pentru crearea, 
redactarea i imprimarea documentelor 
compuse din text i grafice i programe 
utilitare destinate utiliz rii împreun  cu 
acestea". 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

17 Marc  
interna ional  

 
ASME 

 
IR 1184528 
2013.06.19 

 
The American 

Society of 
Mechanical 

Engineers, US 

The American 
Society of 

Mechanical 
Engineers, US 

2015.06.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.03.12 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 16, 35, 
41 i pentru urm toarele servicii din clasa 
42: "Indicarea calit ii de membru a 
organiza iei solicitante (termenul (e) prea vag 
(e) în opinia Biroului Interna ional - regula 
13.2) b) din Regulamentul de executare 
comun); expertiza i evaluarea serviciilor 
produc torilor, fabrican ilor, designerilor, 
companiilor de inspec ie i a personalului în 
conformitate cu codurile i standardele în 
domeniul ingineriei, tehnologiei i tiin ei, cu 
excep ia studiilor de proiecte tehnice, 
proiect rii documenta iei tehnice cu privire la 
sistemele de e apament ale motoarelor cu 
ardere intern ; emiterea certificatelor i 
aprob rilor în conformitate cu rezultatele 
expertizei i evalu rii". 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                       Svetlana Munteanu 

 


