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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna aprilie 2018 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 

 
AUTORADIO 

 
021112 

2007.04.24 
Nr. certificat 

16753 
T.E.M.M.A., 
Tinerii pentru 
Emanciparea 
Mass-Mediei 
Autohtone, 
asociaţie 

obştească, MD 

T.E.M.M.A., 
Tinerii pentru 
Emanciparea 
Mass-Mediei 
Autohtone, 
asociaţie 

obştească, 
MD 

2017.11.16 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca  

2018.04.18 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
16753 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a mărcii pe o 
perioadă de 10 ani pentru o clasă de 
produse şi servicii - 250 Euro şi pentru 
fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 
1 - 50 Euro (2x50=100 Euro) (p. 37 din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), precum şi taxa de 50 % din 
cuantumul taxei pentru reînnoire - 175 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 
6 luni pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a unei mărci 
individuale (p. 6 din Note ale Hotărării 
menţionate), total - 525 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: 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. 
 

2 Marcă naţională 
 

ŞERBETLI 
 

037321 
2015.07.13 

 
GOGU Marin, 

MD 

GOGU Marin, 
MD 

2017.03.20 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta  
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.04.18 1. Se respinge cererea de repunere în 
drepturi nr. 1548 din 2017.03.20.  
2. Cererea de examinare a contestaţiei nr. 
1549 din 2017.03.20 nu se admite spre 
examinare în Comisia de Contestaţii. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
depunerea contestaţiei în cuantum de 150 
Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 

 
 

037849 
2015.11.03 

 
 

IGNATIEV 
Vadim, MD 

BOERO 
BARTOLOMEO 

S.P.A., IT 

2017.09.12 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.04.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.07.13 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 037849 din 2015.11.03, pe numele 
solicitantului IGNATIEV Vadim, MD. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 125 
Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 
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4 Marcă naţională 
 

MADAME 
COCO 

 
038547 

2016.03.17 
 

ORIENT 
ACCENT S.R.L., 

MD 

DEHA 
MAGAZACILI

K EV 
TEKSTILI 

URUNLERI 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 

SIRKETI, TR 

2017.12.18 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.04.18 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 

5 Marcă naţională 
 

RADLER 
 

034782 
2014.03.18 

 
EFES VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2015.04.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.04.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.02.24 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 32, 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 
 

  
038024 

2015.12.09 
 

MOBIASBANCĂ-
Groupe Societe 
Generale S.A., 

bancă 
comercială, MD 

MOBIASBAN
CĂ-Groupe 

Societe 
Generale 

S.A., bancă 
comercială, 

MD 

2017.02.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.04.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.12.02 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 36. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Invenţie 
Produs de 

comicronizare 
cu conținut de 
un modulator 

selectiv al 
receptorului de 

progesteron 
 

a 2015 0054 
2013.11.07 
Nr. brevet  

4546 
LABORATOIRE 
HRA-PHARMA, 

FR 

LABORATOIRE 
HRA-PHARMA, 

FR 

2018.01.10 
împotriva 

hotărârii de 
acordare a 

brevetului de 
invenţie  
pentru 

revendicările nr. 
1 - 13 

 

2018.04.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete din 
2017.11.29 şi se acceptă acordarea 
protecţiei invenţiei solicitate pentru totalitatea 
revendicărilor (nr. 1 - 15). 
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete. 
 

8 Marcă naţională 
 

INIMA 
MOLDOVEI 

 
034784 

2014.03.18 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2016.01.28 
împotriva 

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

mărcii 

2018.04.19 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.07.16. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

9 Marcă naţională 
 

BLOODGOD 
 

038198 
2016.01.06 

 
CUZNETOV 

Iurie, MD 

CUZNETOV 
Iurie, MD 

2017.07.31 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.04.19 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.05.31. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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10 Marcă naţională 

 
 

040342 
2017.03.21 

 
TIAXIM GRUP 

S.R.L., MD 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2018.02.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.04.19 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.02.15. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

11 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1316140 
2015.12.23 

 
ACQUE 

MINERALI 
S.R.L., IT 

ACQUE 
MINERALI 
S.R.L., IT 

2018.01.10 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementului  
verbal 

2018.04.19 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.11.22. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

12 Marcă 
internaţională 

 
NACECIS 

 
IR 1230675 
2014.10.06 

 
Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 

Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 

2017.12.12 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.04.19 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1230675 din 2014.10.06. 

13 Marcă 
internaţională 

 
NACECIS 

 
IR 1230675 
2014.10.06 

 
Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 

Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 

2017.12.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.04.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.03.10 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

14 Marcă 
internaţională 

 
FUROCEF 

 
IR 1253248 
2015.04.24 

 
KRKA, tovarna 

zdravil, 
d.d., Novo 
mesto, SI 

KRKA, 
tovarna 
zdravil, 

d.d., Novo 
mesto, SI 

2017.09.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.04.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.07.07 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 
 

15 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1248744 
2015.04.16 

Koninklijke 
Douwe 

Egberts B.V., 
NL 

2018.02.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.04.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.11.14 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 07, 11, 21, 
29, 30, 32, 43. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 



Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 

 
Koninklijke 

Douwe Egberts 
B.V., NL 

 

16 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1248652 
2015.01.26 

 
KMG 

International 
N.V., NL 

KMG 
International 

N.V., NL 

2017.05.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.04.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.02.28 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 01, 02, 04, 
06, 35, 37, 39, 42. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal 
„International”. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

   
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 


