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Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii în 
luna martie 2015 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  

SHADE 
 

034008 
2013.11.13 

 
BOIAR GRUP 

S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2014.11.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.03.23 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.10.10 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 29, 30, 32, 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

2 Marc  na ional  
HENRY 

 
034009 

2013.11.13 
 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2014.11.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.03.23 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.10.17 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 29, 30, 32, 33, cu excep ia 
produselor "vinuri spumante". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

3 Marc  
interna ional  

BONEAU 
 

IR 1160989 
2013.04.24 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2015.01.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.03.23 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.11.28 
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.  
 

4 Marc  
interna ional  

STEAK N 
SHAKE 

 
IR 1094009 
2011.08.09 

 
STEAK N 

SHAKE, LLC, 
US 

STEAK N 
SHAKE, LLC, 

US 

2015.02.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.03.23 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.11.26 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 29, 30, 43, 

 extinderea dreptului exclusiv asupra 
fiec rui element verbal în parte "STEAK", 
"N", "SHAKE". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marc  
interna ional  

INVU 
 

IR 1169119 
2013.07.08 

 

Swiss 
Eyewear 
Group 

(International) 
AG, CH 

2015.02.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.03.23 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.12.16 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 09: 
"Ochelari de soare; ochelari de schi, lentile 
de contact; rame pentru ochelari; curele 
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Swiss Eyewear 
Group 

(International) 
AG, CH 

pentru ochelari de soare; ochelari anti-orbire; 
ochelari (optica); tocuri pentru ochelari i 
ochelari de soare; tocuri pentru ochelari; 
rame pentru ochelari; lentile pentru ochelari; 
piese si accesorii pentru ochelari; tocuri 
pentru ochelari de soare i ochelari de 
protec ie; ochelari pentru a vedea noaptea; 
lentile optice pentru ochelari de soare; 
ochelari de protec ie; ochelari pentru înnot; 
ochelari de schi; rame pentru ochelari de 
soare; lan uri pentru ochelari de soare; 
ochelari pentru sport; ochelari pentru m rire; 

ti de protec ie; c ti de protec ie; c ti de 
protec ie pentru sport; m ti de scafandri; 
binoclu; lentile optice; sticl  optic ; lentile de 
corec ie (optica); containere pentru lentile de 
contact; pince-nez; tocuri pentru pince-nez; 
cordoane pentru pince-nez; USB flash drive; 

ti; imagini ce pot fi desc rcate". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

6 Marc  na ional  

 
034045 

2013.11.19 
 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2014.11.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.03.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.10.15. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 
 

7 Marc  na ional  

 
034044 

2013.11.19 
 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2014.11.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.03.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.10.15. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 
 

8 Marc  na ional  

 
034061 

2013.11.19 
 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2014.11.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.03.23 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.10.15 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 21, 33, 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

9 Marc  na ional  

 
030199 

2011.11.14 
 

ETOLAUR 
S.R.L., MD 

ETOLAUR 
S.R.L., MD 

2014.07.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.03.24 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.01.04 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 29, 30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

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

 
034434 

2014.01.02 
 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2015.01.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.03.24 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.11.12 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 32. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, solicitantul va 
achita 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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

11 Marc  na ional  

 
034563 

2014.01.28 
 

PEISAJ-ART 
S.R.L., societate 
comercial , MD 

PEISAJ-ART 
S.R.L., 

societate 
comercial , 

MD 

2014.12.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.03.24 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.11.27 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 37 i pentru serviciile 
"publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercial ; lucr ri de birou; 
agen ii de import-export, studiul pie ei, 
investiga ii pentru afaceri, informa ii pentru 
afaceri, sus inere în comercializare; 
recep ionarea comenzilor, servicii de 
publicitate, de promovare, servicii de 
publicare a textelor publicitare, servicii de 
vânzare cu am nuntul, angro, organizarea 
expozi iilor în scopuri comerciale, 
organizarea târgurilor în scopuri comerciale 
i de promovare, rela ii cu publicul, 

distribuirea e antioanelor, demonstrare i 
etalare de produse; toate serviciile sus-
men ionate în domeniul materialelor de 
construc ii, materialelor decorative în 
construc ii" din clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

 
 

Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                            Lilia Bolocan 
 


