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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în martie 2011 

Se publica următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Invenţie 

Procedeu de 
joc interactiv 

 
a 2006 0248 
2006.10.18 

3480 
"OPTIMTEL" 

SRL, MD 
CUŢÎI Nadejda, 

MD 

S.C. 
"INTERMOBC
OM" S.R.L., 

MD 

2008.07.25 
împotriva 
acordării 

brevetului de 
invenţie 

2011.03.29 1.  Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2.  Se abrogă Hotărârea Departamentului 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de  
Utilitate privind acordarea brevetului de 
invenţie pe răspunderea solicitantului  nr. 
5331 din 2007.11.19. 
3.  Se respinge cererea de înregistrare a 
brevetului de invenţie nr. a 2006 0248 din 
2006.10.18, nr. 3480, pe numele solicitanţilor 
-OPTIMTEL S.R.L., MD, CUŢÎI Nadejda, MD 
conform raportului de reexaminare din 
2010.10.07. 
4.  Se transmite dosarul în Departamentul 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de 
Utilitate pentru finisarea procedurilor.  

2 Invenţie 
Procedeu de 
joc interactiv 

 
a 2006 0248 
2006.10.18 

3480 
"OPTIMTEL" 

SRL, MD 
CUŢÎI Nadejda, 

MD 

ANDRUŞCEA
C Diana, MD 

2008.07.31 
împotriva 
acordării 

brevetului de 
invenţie 

2011.03.29 1.  Se acceptă revendicările contestatarilor. 
2.  Se abrogă Hotărârea Departamentului 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de  
Utilitate privind acordarea brevetului de 
invenţie pe răspunderea solicitantului  nr. 
5331 din 2007.11.19. 
3.  Se respinge cererea de înregistrare a 
brevetului de invenţie nr. a 2006 0248 din 
2006.10.18, nr. 3480, pe numele solicitanţilor 
- OPTIMTEL S.R.L., MD, CUŢÎI Nadejda, 
MD conform raportului de reexaminare din 
2010.10.07. 
4.  Se transmite dosarul în Departamentul 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de 
Utilitate pentru finisarea procedurilor.  

3 Marcă naţională 

024948 
2009.02.13 

 
Rumitox S.R.L., 

MD 

Rumitox 
S.R.L., MD 

2010.05.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.03.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.03.18 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4 Marcă naţională 

 
025156 

2009.03.19 
 

Obschestvo s 
ogranichennoi 

otvetstvennostyu 
"NAUCHNO-

PROIZVODSTV
ENNAYA FIRMA 

"MATERIA 

Obschestvo s 
ogranichennoi 
otvetstvennost

yu 
"NAUCHNO-

PROIZVODST
VENNAYA 

FIRMA 
"MATERIA 
MEDICA 

HOLDING", 
RU 

2010.07.30 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
acceptare a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii cu 

disclamarea 
elementelor 

„materia medica”  

2011.03.29 1. Se repune în drepturi solicitantul cererii nr. 
depozit 025156 din 2009.03.19. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.04.30 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05 şi 44 cu 
limitarea protecţiei asupra elementelor 
verbale luate atît separat cît şi împreună 
conform prevederilor art. 10 al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  



2 
 

MEDICA 
HOLDING", RU 

 

5 Marcă naţională 
 

BUSINESS 
GATE 

 
028160 

2010.11.19 
 

SALEMI Rosario, 
MD 

SALEMI 
Rosario, MD 

2011.02.14 
împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.03.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2011.02.02. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru examinarea cererii de 
înregistrare a mărcii pentru o clasă de 
produse şi servicii în cuantum de 200 Euro şi 
50 Euro pentru fiecare clasă de produse şi 
servicii, depăşind 1 (p.35 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale), în total - 
250 Euro.  
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său pînă la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile stabilite 
în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Înlesnirile 
prevăzute se aplică şi persoanelor fizice. 

6 Marcă naţională 
 

MILLENIUM 
 

025018 
2009.02.19 

 
GORGOS 

Vladimir, MD 

GORGOS 
Vladimir, MD 

2011.01.06 
împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.03.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2011.01.05. 
3. În termen de pînă la o lună de la data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut -  125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 Euro.  
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său pînă la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile stabilite 
în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Înlesnirile 
prevăzute se aplică şi persoanelor fizice. 

7 Marcă 
internaţională 

Prospan 
 

IR 174 392 
2006.07.19 

 
Engelhard 

Arzneimittel 
GmbH & Co. KG, 

DE 

Engelhard 
Arzneimittel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2009.02.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.03.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2008.11.28 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 01 şi 05, cu excepţia 
"preparatelor farmaceutice cu efect 
antiinflamator, antialergic, antiexsudativ şi 
antipruriginos". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

8 Marcă 
internaţională 
ПРОСПАН 

 

Engelhard 
Arzneimittel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2009.03.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

2011.03.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2008.11.28 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 



3 
 

IR 821 595 
2004.02.16 

 
Engelhard 

Arzneimittel 
GmbH & Co. KG, 

DE 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05, cu excepţia 
"preparatelor farmaceutice cu efect 
antiinflamator, antialergic, antiexsudativ şi 
antipruriginos". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

9 Marcă naţională 

 
025656 

2009.08.03 
 

IMPRODAL-
GRUP S.R.L., 

societate 
comercială, MD 

IMPRODAL-
GRUP S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2010.09.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.03.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.07.23. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

10 Marcă naţională 

 
025707 

2009.08.18 
 

N.E.T. Co United 
S.A., VG 

N.E.T. Co 
United S.A., 

VG 

2010.10.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.03.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.08.13 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

11 Marcă naţională 
GALLUP 

PUBLISHING 
 

014299 
2004.02.18 

 
Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii  

2011.03.30 1. Se repune în drepturi solicitantul cererii nr. 
depozit 014299 din 2004.02.18. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2009.10.09 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 41 
şi 42. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

12 Marcă naţională 
GALLUP 

CONSULTING 
 

014310 
2004.02.18 

 
Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.03.30 1. Se repune în drepturi solicitantul cererii nr. 
depozit 014310 din 2004.02.18. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2009.10.09 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 41 
şi 42. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

13 Marcă naţională 
GALLUP 
PRESS 

 
014311 

2004.02.18 
 

Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.03.30 1. Se repune în drepturi solicitantul cererii nr. 
depozit 014311 din 2004.02.18. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2009.10.09 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 41 
şi 42. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

14 Marcă naţională 
GALLUP 

INSTITUTE 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
privind 

repunerea în 

2011.03.30 1. Se repune în drepturi solicitantul cererii nr. 
depozit 014308 din 2004.02.18. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 



4 
 

 
014308 

2004.02.18 
 

Gallup, Inc., US 

dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2009.10.09 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 41 
şi 42. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

15 Marcă naţională 
GALLUP 

UNIVERSITY 
 

014309 
2004.02.18 

 
Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.03.30 1. Se repune în drepturi solicitantul cererii nr. 
depozit 014309 din 2004.02.18. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2009.10.09 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 41 
şi 42. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

16 Marcă 
internaţională 
The Munich 

 
IR 996 172 
2009.02.12 

 
Christoph 

Geskes, DE 

Christoph 
Geskes, DE 

2010.08.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.03.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.06.10 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 36, 44. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                   Lilia Bolocan 
 


