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Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii în 
luna august 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  

 
ROADMIX 

 
032650 

2013.02.18 
 

LAFARGE 
CIMENT 

(MOLDOVA) 
S.A., MD 

LAFARGE 
CIMENT 

(MOLDOVA) 
S.A., MD 

2014.06.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.08.25 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.04.23 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 19. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

2 Marc  na ional  
 

TIGERON 
 

031376 
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 

2014.01.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.08.25 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.11.14 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 05: 
preparate farmaceutice i veterinare; 
preparate sanitare de uz medical; substan e 
i alimente dietetice de uz medical sau 

veterinar, alimente pentru sugari; suplimente 
dietetice pentru oameni i animale; plasturi i 
materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea din ilor i pentru mulaje 
dentare; fungicide, erbicide. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, urmeaz  de 
achitat taxa pentru înregistrarea i eliberarea 
certificatului de înregistrare a m 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). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Not : Pentru taxa men ionat  pot fi aplicate 
scutiri (50%), dac  solicitantul nu a preluat 
sau nu a transmis în condi iile legale dreptul 

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.  
 

3 Marc  
interna ional  

 

Servisair UK 
Limited, GB 

2012.08.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

2014.08.25 1. A înceta procedura de examinare a 
contesta iei. 
2. A transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale          
pentru continuarea procedurilor. 
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IR 1080654 
2010.10.06 

 
Servisair UK 
Limited, GB 

rcii 

4 Marc  
interna ional  

 
Mtieli 

 
IR 1146445 
2012.10.30 

 
JSC "LOMISI", 

GE 

JSC 
"LOMISI", GE 

2014.05.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.08.25 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.02.21 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marc  
interna ional  

 
 

IR 1146760 
2012.06.19 

 
IPEK KAGIT 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 

SIRKETI, TR 

IPEK KAGIT 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 

SIRKETI, TR 

2014.07.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.08.25 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.05.20 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 16. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

6 Marc  
interna ional  

 
 

IR 1140500 
2012.07.12 

 
Reguionalnaya 

obchtchestvenna
ya organizatsiya 

sodeistviya 
sotsialnoi 
adaptatsii 

grajdan, RU 

Reguionalnay
a 

obchtchestven
naya 

organizatsiya 
sodeistviya 
sotsialnoi 
adaptatsii 

grajdan, RU 

2014.05.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.08.25 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.03.03 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 36, 
41. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marc  
interna ional  

 
ROOSSA 

 
IR 1140304 
2012.07.12 

 
Reguionalnaya 

obchtchestvenna
ya organizatsiya 

sodeistviya 
sotsialnoi 
adaptatsii 

grajdan, RU 

Reguionalnay
a 

obchtchestven
naya 

organizatsiya 
sodeistviya 
sotsialnoi 
adaptatsii 

grajdan, RU 

2014.05.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.08.25 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.03.05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

8 Marc  
interna ional  

 
POOCCA 

 
IR 1140305 
2012.07.12 

 

Reguionalnay
a 

obchtchestven
naya 

organizatsiya 
sodeistviya 
sotsialnoi 
adaptatsii 

2014.05.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.08.25 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.03.03 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 36, 
41. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
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Reguionalnaya 
obchtchestvenna
ya organizatsiya 

sodeistviya 
sotsialnoi 
adaptatsii 

grajdan, RU 

grajdan, RU rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

9 Marc  
interna ional  

 
 

IR 1138020 
2012.07.12 

 
Reguionalnaya 

obchtchestvenna
ya organizatsiya 

sodeistviya 
sotsialnoi 
adaptatsii 

grajdan, RU 

Reguionalnay
a 

obchtchestven
naya 

organizatsiya 
sodeistviya 
sotsialnoi 
adaptatsii 

grajdan, RU 

2014.05.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.08.25 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.02.21 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 36, 
41. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

10 Marc  na ional  
 

MOSKOVSKAYA 
 

027694 
2010.08.25 

 
Spirits 

International 
B.V., LU 

Spirits 
International 

B.V., LU 

2013.10.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.08.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2013.08.07. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Juridic pentru continuarea procedurilor. 
 

11 Marc  na ional  

 
 

027695 
2010.08.25 

 
Spirits 

International 
B.V., LU 

Spirits 
International 

B.V., LU 

2013.10.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.08.26 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.08.07 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru produsele revendicate din clasa 33, 
toate produsele fabricate conform tradi iilor i 
re etelor ruse ti, provenite din Federa ia 
Rus . Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementelor verbale 
"MOSKOVSKAYA", "Moskovskaya" cu 
excep ia execut rii grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Juridic pentru continuarea procedurilor. 
 

12 Marc  na ional  

 
031730 

2012.09.06 
 

FARM MEAT 
PROCESSING 

S.R.L., 
întreprindere 

mixt , MD 

FARM MEAT 
PROCESSIN

G S.R.L., 
întreprindere 

mixt , MD 

2014.02.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.08.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.02.19 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 29: 
carne, p ri i vânat; concentrate de carne. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "PRODUSE DIN 
CARNE" cu excep ia execut rii grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

13 Marc  
interna ional  

 
HEPATOPROTECT 

 

BIOFARM 
S.A., RO 

2014.07.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

2014.08.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.05.08 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 
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IR 1158457 
2013.03.07 

 
BIOFARM S.A., 

RO 

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

14 Marc  
interna ional  

 
DON 

 
IR 1147068 
2012.11.15 

 
TMD Friction 

Services GmbH, 
DE 

TMD Friction 
Services 

GmbH, DE 

2014.05.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.08.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.03.14 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 01, 04, 12. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

15 Marc  
interna ional  

 
IR 1163952 
2013.02.19 

 
Aguaded Santos 
Juan Jose, ES 

Aguaded 
Santos Juan 

Jose, ES 

2014.07.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.08.26 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.05.08 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 25, 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

 
 

Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                            Lilia Bolocan 
 


