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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în iunie 2012 

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  Marcă naţională 
 

 
 

027604 
2010.08.12 

 
MOLDPRESA 

S.A., MD 

MOLDPRESA 
S.A., MD 

2011.12.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.06.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.11.01 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35 în 
temeiul art. 7(2) al Legii nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

2  Marcă naţională 

 
 

027453 
2010.07.14 

 
VECTITO-

TRANS S.R.L., 
MD 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH&Co. 
KG, DE, DE 

2012.01.17 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2012.06.28 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.11.18 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele  produse din clasa 03 
"săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, 
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru 
îngrijirea dinţilor" şi pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

3  Marcă naţională 

 
 

028073 
2010.11.09 

 
TOP-FARM 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

TOP-FARM 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2011.12.20 
împotriva 

Deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor 
verbale, în 

privinţa 
excluderii de la 

protecţie a 
elementelor 

„TOP” şi 
„PHARM” 

2012.06.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.11.08 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05, 35 în 
temeiul declaraţiei solicitantului prin care 
acesta nu se va opune utilizării de către alte 
persoane terţe a elementelor separate "TOP" 
sau "PHARM" utilizate ca termeni comuni. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4  Marcă naţională 

 
 

028177 
2010.11.25 

 
TIRAMISA 
S.R.L., MD 

TIRAMISA 
S.R.L., MD 

2012.01.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.06.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.12.20 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 16: 
"hârtie, carton şi produse din aceste 
materiale, necuprinse în alte clase, hârtie 
pentru toaletă, cu excepţia scutecelor şi 
scutecelor-pantaloni de unică folosinţă din 
hârtie sau celuloză; cu excepţia hârtiei moale 
similară stofei, de toate tipurile, în special 
batistelor, şerveţelelor din hârtie, şervetelor 
din hârtie şi hârtiei, similare stofei, pentru 
faţă; produse de imprimerie; articole pentru 
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi 
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(materiale de lipit) pentru papetărie sau 
menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţămînt (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); caractere 
tipografice, clişee". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

5  Marcă naţională 

 
025332 

2009.05.28 
 

ALMAIAN 
S.R.L., MD 

ALMAIAN 
S.R.L., MD 

2012.02.27 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.06.28 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 025332 din 2009.05.28. 
2. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.08.25 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 16, 31 şi pentru 
următoarele produse din clasa 30: zahăr, 
orez, făină, preparate făcute din cereale, 
produse de patiserie. 
4. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p.40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut -  125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 Euro.  
5. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 40 şi 
art. 84 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. 

6  Marcă naţională 

 
 

028628 
2011.02.14 

SÎRBU Anatolie, 
MD 

SÎRBU 
Anatolie, MD 

2012.03.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.06.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.01.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă 
 

7  Marcă 
internaţională 

 
DREWNOCHRON 

 
IR 969 707 
2008.05.19 
PPG DECO 

POLSKA 
SPÓŁKA 

Z 
ORGANICZONA 
ODPOWIEDZIAL

PPG DECO 
POLSKA 
SPÓŁKA 

Z 
ORGANICZO

NA 
ODPOWIEDZI
ALNOSCIA, 

PL 

2011.09.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.06.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.06.30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 



Executor: 

Luminiţa Bodarev 

NOSCIA, PL 

8  Marcă 
internaţională 

MAINE 
 

IR 899 187 
2006.09.01 

 
Debenhams 

Retail plc, GB 

Debenhams 
Retail plc, GB 

2012.03.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.06.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.11.30 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 25.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

9  Marcă 
internaţională 

WAMAS 
 

IR 1030976 
2010.01.22 

 
Salomon 

Automation 
Gesellschaft 
m.b.H., AT 

Salomon 
Automation 
Gesellschaft 
m.b.H., AT 

2012.03.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.06.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.07.01 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 42.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

10  Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1034702 
2009.10.21 

 
NOVOMATIC 

AG, AT 

NOVOMATIC 
AG, AT 

2012.02.22 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.06.29 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1034702 din 2009.10.21. 
2. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru repunerea în drepturi (p. 
78 din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 
3. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
4. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.07.01 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 28, 41. 
5. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

11  Marcă 
internaţională 

 
EFSE 

 
IR 1050616 
2010.02.26 

 
The European 

Fund for 
Southeast 

Europe, S.A., LU 

The European 
Fund for 

Southeast 
Europe, S.A., 

LU 

2012.03.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.06.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.12.20 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 35, cu excepţia: închiriere 
de spaţii publicitare, prezentare de produse, 
organizare de expoziţii în scopuri comerciale 
sau publicitare, organizarea tîrgurilor pentru 
scopuri comerciale şi publicitare, 
comercializarea produselor, comercializarea 
cu amănuntul a produselor; pentru totalitatea 
serviciilor din clasa 36 şi pentru următoarele 
servicii din clasa 41: educaţie, instruire şi 
predare; servicii de biblioteci; organizarea şi 
conducerea colocviilor, conferinţelor, 
seminarelor, simpozioanelor şi atelierelor de 
instruire, organizarea expoziţiilor cu scopuri 
culturale sau educative, furnizarea 
publicaţiilor electronice în regim on-line (care 
nu pot fi descărcate), publicarea cărţilor şi 
textelor altele decît textele publicitare; cu 
menţiunea toate serviciile sus-menţionate 
referitoare la domeniul de microfinanţare şi 
dezvoltare economică. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

           
 
           Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                   Lilia Bolocan 


