
Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna martie 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 

 

 
039263 

2016.07.29 
 

BUX Boris, IL 

BUX Boris, IL 2018.07.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.03.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.02.01. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 
 

 
039264 

2016.07.29 
 

BUX Boris, IL 

BUX Boris, IL 2018.07.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.03.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.02.01. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 
 

 
 

041106 
2017.09.05 

 
STEŢCO 

Alexandru, MD 

STEŢCO 
Alexandru, 

MD 

2019.01.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.03.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.11.26. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 
 

 
 

041810 
2017.12.27 

 
TEHNO-AS 

GRUP S.R.L., 
MD 

TEHNO-AS 
GRUP S.R.L., 

MD 

2018.11.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.03.26 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 
următoarele servicii din clasa 35: 
"Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile referitoare la produsele din 
clasele 07 şi 12". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
 

 
 

041070 
2017.08.25 

 
ELMIN GOLD 
AGRO S.R.L., 

MD 

ELMIN GOLD 
AGRO S.R.L., 

MD 

2019.01.25 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.03.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.01.11. 
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) şi taxa neplătită în termenul 
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prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor), în total - 
375 Euro. 
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 întrunește criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

6 Invenţie 
internaţională 

 
Compoziție, in 

particular o 
compoziție 

farmaceutică 
preventivă si 
curativă, în 

bază de 
peroxometalat 

 
PCT/IB2017/ 

051797 
 

OXYMO 
TECHNOLOGIES 

INC., CA 

OXYMO 
TECHNOLOGIES 

INC., CA 

2019.02.28 
privind 

restabilirea în 
drepturi 

2019.03.26 Se restabilește în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. PCT/IB2017/051797 din 
2017.03.29. 

 
 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 
 


