
Executor:  
Balabanu Luminiţa 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna februarie 2019 în privinţa cărora procedura a fost finalizată 

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 

 
040916 

2017.07.13 
 

ALIYEV Rafig, 
MD 

ALIYEV Rafig, 
MD 

2018.10.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.08.21 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 30: "cafea; 
lapte (cafea cu -); băuturi pe bază de cafea; 
ciocolată; lapte (ciocolată cu-) băutură; 
spume de ciocolată; îngheţată; miere, sirop 
de melasă, drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă", precum şi totalitatea serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 35, 43. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementului verbal "CAFE", cu excepţia 
executării grafice deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

 
041069 

2017.08.24 
 

ZINCENCO 
Tatiana, MD 

ZINCENCO 
Tatiana, MD 

2018.12.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.26 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 35 şi pentru următoarele servicii din 
clasa 41: "organizarea activităţilor sportive, 
culturale şi educaţionale pentru copii".  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 

 
 

041843 
2018.01.16 

 
FCA US LLC, (a 
limited liability 

company 
organized and 
existing under 
the laws of the 

State of 
Delaware), US 

FCA US LLC, 
(a limited 
liability 

company 
organized and 
existing under 
the laws of the 

State of 
Delaware), US 

2019.01.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.26 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 12: "vehicule 
cu motor, cu excepţia părţilor acestora, şi 
anume: pneuri, anvelope, bandaj de roată". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 
 

034810 
2014.03.24 

 
ASOCIAŢIA 

OBŞTEASCĂ 
"BRIO 

SONORES", MD 
 

Brătescu Ion, 
MD 

2015.06.08 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.05.08. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

5 Marcă naţională 

 
040822 

2017.06.28 
 

ARIF FRANCK 
CHARLES, AE 

ARIF 
FRANCK 

CHARLES, 
AE 

2018.10.05 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 040822 din 2017.06.28. 

6 Marcă naţională 

 
040822 

2017.06.28 
 

ARIF FRANCK 
CHARLES, AE 

ARIF 
FRANCK 

CHARLES, 
AE 

2018.10.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsul "îngheţată" din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

041564 
2017.11.15 

 
BALABAN 

INTRAVEST 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

BALABAN 
INTRAVEST 

S.R.L., 
societate 

comercială, 
MD 

2019.01.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.10.25 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 02, 03, 05, 
07, 08, 09, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 
44, precum şi pentru următoarele produse 
din clasa 12: "vehicule; aparate de locomoţie 
terestră, aeriană sau navală, toate produsele 
sus-menţionate, cu excepţia anvelopelor 
pentru automobile; automobilelor, 
componentelor şi accesoriilor acestora".  
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

8 Marcă naţională 

 
 

041689 
2017.12.11 

 
MELNIC 

Vladimir, MD 
CULICOVSCHI 

Serghei, MD 

MELNIC 
Vladimir, MD 

2018.12.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.31. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

9 Marcă naţională 

 
 

041161 
2017.09.20 

 
KILOVATÎI 

Alexandr, MD 

KILOVATÎI 
Alexandr, MD 

2019.01.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.25. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

10 Marcă naţională 
 

 
 

035213 
2014.06.04 

 
IMPERIAL UNIT 

S.R.L., MD 
 

IMPERIAL 
UNIT S.R.L., 

MD 

2016.12.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.11.06. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

11 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1337806 
2016.01.22 

 
Uladzimir 

Aliseika, BY 

Uladzimir 
Aliseika, BY 

2018.12.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.15 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 07, 08, precum şi pentru 
următoarele produse din clasa 09: 
"acumulatoare electrice şi baterii electrice, 
cu excepţia celor pentru ţigări electronice şi 
dispozitive electronice utilizate pentru 
încălzirea tutunului; aparate de sistem de 
poziţionare globală [GPS]; baterii galvanice; 
balanţe cu cârlig şi greutate liberă; balanţe; 
hidrometre; instrumente meteorologice; 
dispozitive de navigat prin satelit; 
încărcătoare pentru baterii, cu excepţia celor 
pentru ţigări electronice şi dispozitive 
electronice utilizate pentru încălzirea 
tutunului" şi pentru următoarele produse din 
clasa 11: „aparate de iluminat, de gătit, de 
refrigerare, de uscare, de ventilare; sisteme 
pentru băi de hidromasaj; aparate pentru 
dezodorizarea aerului; aparate de ionizare 
pentru tratarea aerului sau apei; mașini de 
prăjit fructe; congelatoare; boilere, altele 
decât componentele de mașini; aparate 
electrice pentru copt vafe; ventilatoare 
electrice de uz personal; încălzitoare de apă; 
hote de extracție pentru bucătărie; 
termofoare; aparate pentru încălzit picioare 
[electrice, neelectrice]; aparate pentru 
încălzit paturi; grătare [aparate de gătit]; 
brichete; cabine de duș; șemineuri; oale de 
gătit sub presiune, electrice; aparate de 
climatizare; percolatoare electrice de cafea; 
lămpi cu gaz; lămpi electrice; mașini pentru 
coacerea pâinii; mașini de gătit 
multifuncționale; aparate de încălzire 
electrice; panouri de încălzire cu infraroșu; 
aparate cu aburi pentru haine; aparate 
electrice de gătit cu aburi; mașini de gătit; 
cuptoare cu microunde [aparate de gătit]; 
încălzitoare electrice de biberoane; aparate 
de filtrare a apei; aparate și mașini pentru 
purificarea aerului; aparate și instalații de 
gătit; reșouri; reșouri de păstrat mâncarea 
caldă; aparate electrice de făcut iaurt; 
radiatoare electrice; uscătoare de păr; 
aparate de gătit sub presiune, electrice;  
dispozitive de încălzire cu ventilator, de uz 
personal; recipienți termici (aparate de uz 
casnic care urmează să fie utilizate pentru 
fierberea apei și menținerea temperaturii 
predeterminate); aparate de prăjit pâine; 
umidificatoare; dispozitive pentru răcirea 
aerului; instalații de filtrare a aerului; 
ustensile de gătit electrice; filtre pentru apă 
potabilă; friteoze electrice; aparate de 
refrigerare; fierbătoare electrice.” 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

12 Marcă 
internaţională 

 
IR 1354483 
2017.04.24 
International 

Road Transport 
Union, CH 

International 
Road 

Transport 
Union, CH 

2018.12.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.11.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

13 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 316161 
1966.07.01 

 
GIVENCHY, FR 

GIVENCHY, 
FR 

2018.09.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.07.10 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 14.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

14 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 624521 
1994.09.27 

 
GIVENCHY, FR 

GIVENCHY, 
FR 

2018.09.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.06.21 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 09, 18, 25.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

15 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1048944 
2010.08.19 

 
ORAC NV, BE 

ORAC NV, BE 2019.01.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.28 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 19, 20, 37.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

16 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1342136 
2016.07.22 

 
Xiaomi Inc., CN 

Xiaomi Inc., 
CN 

2018.12.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.10.10 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 25, 28, 36.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

17 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1282805 
2015.09.07 

 
NOVOSOLOV 

IURII 
OLEKSANDROV

YCH, UA 

NOVOSOLOV 
IURII 

OLEKSANDR
OVYCH, UA 

2018.12.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.02.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.28 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 41.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 
 


