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Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii în 
luna decembrie 2014 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  

GOLD COAST 
BLEND 

 
033374 

2013.06.28 
 

Starbucks 
Corporation 

d/b/a Starbucks 
Coffee 

Company, 
corpora ie din 

statul 
Washington, US 

Starbucks 
Corporation 

d/b/a 
Starbucks 

Coffee 
Company, 

corpora ie din 
statul 

Washington, 
US 

2014.09.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.12.02 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.08.08 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

2 Marc  na ional  

 
 

033165 
2013.05.23 

 
EYGN Limited, 

BS 

EYGN 
Limited, BS 

2014.10.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.12.02 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.08.28 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 36. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

3 Marc  na ional  

 
032243 

2012.12.04 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixt , MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixt , MD 

2014.08.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.12.02 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.06.12 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 32, 35. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "JIGULIOVSKOE chir.", 
"BOCIKOVOE chir." cu excep ia execut rii 
grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

4 Marc  
interna ional  

 
 

IR 1165872 
2013.05.13 

 

Seco Tools 
AB, SE 

2014.09.08 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2014.12.02 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1165872 din 2013.05.13. 



Executor: 
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Seco Tools AB, 
SE 

5 Marc  
interna ional  

 
 

IR 1165872 
2013.05.13 

 
Seco Tools AB, 

SE 

Seco Tools 
AB, SE 

2014.09.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.12.02 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.06.10 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 06, 07, 08. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

6 Marc  
interna ional  

Yovita 
 

IR 1071414 
2010.12.31 

 
SÜTAS SÜT 
ÜRÜNLERI 
ANONIM 

SIRKETI, TR 

SÜTAS SÜT 
ÜRÜNLERI 

ANONIM 
SIRKETI, TR 

2014.08.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.12.02 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.05.30 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 29, 32 i 30, cu excep ia 
"b uturilor pe baz  de ceai, iced tea". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marc  
interna ional  

 
 

IR 1161474 
2013.03.21 

 
SÜTAS SÜT 
ÜRÜNLERI 
ANONIM 

SIRKETI, TR 

SÜTAS SÜT 
ÜRÜNLERI 

ANONIM 
SIRKETI, TR 

2014.09.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.12.02 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.07.08 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 29: 
"lapte i produse lactate, i anume, lapte, 
brînz , iaurt, Ayran (b utur  pe baz  de 
iaurt), crem , lapte praf, b uturi pe baz  de 
lapte, b uturi pe baz  de lapte care con in 
fructe, kefir (b utur  din lapte); gr simi 
comestibile, unt, margarin ". Dreptul exclusiv 
nu se va extinde asupra elementelor verbale 
"Suzme Peynir" cu excep ia execut rii 
grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

8 Marc  na ional  
FELIX 

 
012007 

2002.10.15 
Nr. certificat 

11196 
 

FELIX POLSKA 
Sp. z.o.o., PL 

FELIX 
POLSKA Sp. 

z.o.o., PL 

2013.08.14 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2014.12.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se restituie taxa în cuantum de 100 Euro 
achitat  pentru repunerea în drepturi 
conform p. 78 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. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 
 

9 Marc  na ional  
PRIMA 

REVIST  ON-
LINE 

 
033102 

2013.05.03 
 

TOMA  G. 
S.R.L., MD 

TOMA  G. 
S.R.L., MD 

2014.07.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.12.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene     
Industriale din 2014.05.12. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 
 

10 Marc  na ional  
 

EREXIL 
 

033463 
2013.07.11 

 
TOP-FARM 

S.R.L. societate 
comercial , MD 

TOP-FARM 
S.R.L. 

societate 
comercial , 

MD 

2014.09.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.12.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.08.25. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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11 Marc  na ional  
 

URO COMPLEX 
FOR MEN 

 
033649 

2013.08.20 
 

PRODIAFARM 
S.R.L., societate 
comercial , MD 

PRODIAFARM 
S.R.L., 

societate 
comercial , 

MD 

2014.10.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.12.03 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.09.11 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 05: 
"suplimente alimentare pentru îmbun irea 
sistemului urinar i a prostatei", în temeiul 
art. 7(2) din Legea nr. 38/2008 privind 
protec ia m rcilor. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale "URO", 
"COMPLEX", "FOR MEN". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

12 Marc  na ional  
 

Pik   
 

032906 
2013.04.01 

 
PIC Samuil, MD 

PIC Samuil, 
MD 

2014.09.08 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2014.12.04  Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 032906 din 2013.04.01. 

13 Marc  na ional  
 

Pik   
 

032906 
2013.04.01 

 
PIC Samuil, MD 

PIC Samuil, 
MD 

2014.09.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.12.04 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.05.05 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru produsele "vinuri" din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

14 Marc  na ional  

 
 

033384 
2013.06.28 

 
Optex Co., Ltd, 

JP 

Optex Co., 
Ltd, JP 

2014.09.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.12.04 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.07.25 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea serviciilor din clasa 35 i 
produselor din clasa 09, cu excep ia "aparate 
i instrumente optice". 

3. Se transmite dosarul în Departamentul 
rci, Modele i Desene Industriale pentru 

continuarea procedurilor. 
 

15 Marc  na ional  
LOWSPIRIN 

 
031415 

2012.07.03 
 

YUV PHARM 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital str in, 

MD 

YUV PHARM 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
str in, MD 

2014.09.08 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2014.12.04  Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 031415 din 2012.07.03. 

16 Marc  na ional  
COLLICKID 

 
031405 

2012.07.03 
 

YUV PHARM 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital str in, 

MD 

YUV PHARM 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
str in, MD 

2014.09.08 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2014.12.04 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 031405 din 2012.07.03. 

17 Marc  
interna ional  

 
IR 1103608 
2011.12.02 

MIP METRO 
Group 

Intellectual 
Property 

GmbH & Co. 
KG, DE 

2014.01.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.12.04 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2013.10.21. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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MIP METRO 

Group 
Intellectual 

Property GmbH 
& Co. KG, DE 

18 Marc  
interna ional  

TOPILEX 
 

IR 1001163 
2009.03.09 

 
GEROT 

PHARMAZEUTI
KA 

GESELLSCHAF
T M.B.H., AT 

GEROT 
PHARMAZEU

TIKA 
GESELLSCH
AFT M.B.H., 

AT 

2014.08.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.12.04 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului în temeiul acordului 
prezentat. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.12.27 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru "preparate antiepileptice" din clasa 
05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

 
 
 

Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                            Lilia Bolocan 
 


