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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna aprilie 2021 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/
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă 

internaţională 
 

 
 

IR 1255026 
2015.03.23 

 
SC ADACONI 

SRL, RO 

SC ADACONI 
SRL, RO 

2017.08.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.04.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.01.11 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 16, 28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

2 Marcă naţională 
 

 
 

045157 
2019.11.12 

 
ROMANIUC 
Larisa, MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

2020.08.19 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2021.04.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.07.20. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

 
 

043788 
2019.02.07 

 
EFES VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2020.09.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.04.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.07.22. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă 
internaţională 

 
ID. 

 
IR 1441120 
2018.05.07 

 
Volkswagen 

Aktiengesellschaft, 
DE 

Volkswagen 
Aktiengesellsc

haft, DE 

2021.02.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.04.23 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.12.23 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii IR 
1441120 din 2018.05.07, în temeiul art. 
8(1)b) din Legea nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Viorel Iustin 
 


