
Executor:  
Balabanu Luminiţa 

 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna aprilie 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 

 
007928 

1998.06.19 
Nr. certificat  

R 6957 
INTEL 

CORPORATION, 
corporaţie 

organizată şi 
existentă conform 

legilor statului 
Delaware, US 

 

INTEL  
CORPORATION, 

corporaţie 
organizată şi 

existentă  
conform legilor 

statului  
Delaware, US 

2019.01.03 
repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2019.04.23 1. Se repune în drepturi titularul mărcii        
nr. R 6957 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

 
041749 

2017.12.18 
 

Obşcestvo s 
ogranicennoi 

otvetstvennostiu 
"Natura 

Siberica", RU 

Obşcestvo s 
ogranicennoi 

otvetstvennostiu 
"Natura  

Siberica", RU 

2019.02.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.12.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 35 şi pentru următoarele produse 
din clasa 03: "săpunuri; săpunuri 
deodorante; săpun pentru bărbierit; săpunuri 
pentru redarea strălucirii textilelor; săpun în 
calupuri; săpunuri nemedicinale; săpunuri 
antiperspirante; săpun antiperspirant pentru 
picioare; săpun de migdale; precum şi pietre 
abrazive, uleiuri de curăţare; produse pentru 
bărbierit; preparate cosmetice pentru baie; 
preparate pentru baie [nu de uz medical]; 
produse de demachiere, preparate din aloe 
vera pentru uz cosmetic; detergenţi, alţii 
decât cei folosiţi în timpul proceselor de 
fabricaţie şi decât cei de uz medical; 
şampoane; şampoane pentru animale 
[preparate de toaletă nemedicinale]; 
şampoane pentru animalele de companie 
[preparate de toaletă nemedicinale], toate 
produsele sus-menţionate fabricate pe bază 
de săpun sau cu adaos de săpun". Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
"SAVON", "SIBERIA", cu excepţia executării 
grafice deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
MI PIACE 

 
039295 

2016.08.03 
SOLOVIOV 

Evghenii, MD 
 

QUEEN'S 
RESIDENCE 
PARK S.R.L., 

MD 

2017.12.04 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.11.27. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

 

4 Marcă naţională 
 

 
040665 

2017.05.25 
 

Beiersdorf AG, 
DE 

Beiersdorf AG, 
DE 

2019.02.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.12.28. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

5 Marcă naţională 
 

 
 

041298 
2017.10.06 

 
RUSU Adrian, 

MD 

RUSU Adrian, 
MD 

2019.02.20 
împotriva 

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

mărcii 

2019.04.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.01.29. 
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 
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 întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

6 Marcă naţională 
 

 
 

041502 
2017.11.10 

 
DAS 

SOLUTIONS 
S.R.L., MD 

DAS 
SOLUTIONS 
S.R.L., MD 

2019.02.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.12.12 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 38, precum şi pentru următoarele 
servicii din clasa 42 "servicii ştiinţifice şi 
tehnologice, precum şi servicii de cercetare 
şi de creaţie, referitoare la acestea; crearea 
şi dezvoltarea hardware şi software de 
calculator". Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementului verbal "SOLUTIONS", cu 
excepţia executării grafice deosebite.   
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. 
 

7 Marcă naţională 
СЛАДКИЙ СОН 

SD 
041359 

2017.10.17 
 

CALMÎC Vitalie, 
MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

2018.10.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

 

8 Marcă naţională 
SWEET DREAM 

SD 
041360 

2017.10.17 
 

CALMÎC Vitalie, 
MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

2018.10.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

9 Marcă naţională 

 
041361 

2017.10.17 
 

CALMÎC Vitalie, 
MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

2018.10.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.06. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă 
internaţională 
CARPATHIA 

WINES  
IR 1340831 
2017.01.30 

 
VALVIS 

HOLDING S.A., 
RO 

VALVIS 
HOLDING 
S.A., RO 

2019.02.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.04.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.01.23. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 
 


