
Executor:  
Balabanu Luminiţa 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna octombrie 2017 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 

QUARZGRUND 
 

038168 
2016.01.05  

KNAUF-GIPS 
S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., întreprindere 

cu capital 
străin, MD 

2017.02.16 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2017.10.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2016.12.22.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 
TIEFENGRUND 

 
038341 

2016.02.16 
 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, 
MD 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
străin, MD 

2017.02.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.10.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.12.19.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 
GRUNDIERMITTEL 

 
038339 

2016.02.16 
 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, 
MD 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital străin, MD 

2017.02.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.10.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.12.19.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională LATTARELLA 
 037959 

2015.11.19 
 HARUZ-GRUP 

S.R.L., MD 

HARUZ-
GRUP S.R.L., 

MD 
2017.03.28 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2017.02.03 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasele 29, 30, cu excepţia "băuturilor pe 
bază de zer". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională Nox 
 

038322 
2016.02.08 

Zakrîtoe 
akţionernoe 
obşcestvo 

"FarmFirma 
"Sotex", RU 

Zakrîtoe 
akţionernoe 
obşcestvo 

"FarmFirma 
"Sotex", RU 

2017.05.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.03.17 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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6 Marcă naţională 
 FONA 
 

036167 2014.11.19 
NEGARA Igor, 

MD 

NEGARA Igor, 
MD 

2017.03.13 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2017.10.19 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 036167 din 2014.11.19. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.03.03.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională  
  

031141 
2012.05.23 

 ATLASJET 
HAVACILIK 

ANONIM ŞIRKETI, TR 

ATLASJET HAVACILIK 
ANONIM 

ŞIRKETI, TR 

2013.11.18 împotriva 
deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.09.13 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 37, 39. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat 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 
13.08.1997). 4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea   procedurilor. 

8 Marcă naţională 

  
038099 

2015.12.15  
S.C. STAR 

FOODS E.M. S.R.L., RO 

S.C. STAR 
FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

2017.04.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.02.09 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele: "snack-uri (gustări) expandate 
referitoare la produsele din clasa 29, 
preparate pe bază de arahide, cu adaos de 
arahide sau cu gust de arahide" din clasa 29 
şi pentru produsele: "snack-uri (gustări) expandate referitoare la produsele din clasa 
30, preparate cu adaos de arahide sau cu 
gust de arahide" din clasa 30. Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra tuturor 
elementelor verbale şi cifrelor, cu excepţia 
elementului "Star".   3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

9 Marcă naţională 

  
038100 

2015.12.15 
 

S.C. STAR 
FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

S.C. STAR 
FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

2017.04.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.02.09 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele: "snack-uri (gustări) expandate 
referitoare la produsele din clasa 29, 
preparate cu adaos de caşcaval sau cu gust 
de caşcaval" din clasa 29 şi pentru 
produsele: "snack-uri (gustări) expandate 
referitoare la produsele din clasa 30, 
preparate cu adaos de caşcaval sau cu gust 
de caşcaval" din clasa 30. Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra tuturor elementelor 
verbale şi cifrelor, cu excepţia elementului 
"Star".   3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 

 035265 
2014.06.12  
S.C. STAR 

FOODS E.M. S.R.L., RO 

S.C. STAR 
FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

2017.04.05 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.03.17 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 29, 30.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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11 Marcă naţională GUSTA 
MOMENTUL 

 
038175 2016.01.11 

 
The Coca-Cola Company, 

corporaţia 
statului Delaware, US 

The Coca-
Cola 

Company, 
corporaţia 

statului Delaware, US 

2017.03.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.01.27 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor. 

12 Marcă naţională PENTA 
 

037314 
2015.07.13 

 BOCANCEA  
Andrei, MD 

VOLVO 
TRADEMARK 
HOLDING AB, 

SE, SU 

2017.05.16 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2017.10.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.03.17. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 

  
037667 

2015.10.02  
SKY HOLDING 

(FZE), AE 

SKY HOLDING 
(FZE), AE 

2017.06.09 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.10.20 1. A înceta procedura de examinare a contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 

14 Marcă naţională 
  038592 

2016.03.24 
 WD-40 

Manufacturing 
Company, US 

WD-40 Manufacturing 
Company, US 

2017.04.28 împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.02.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 02, 03, 04. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

15 Marcă 
internaţională MAHARISHI 

 
IR 1149691 
2012.09.21 

 
Maharishi Vedic 

University 
Limited, MT 

 

Maharishi 
Vedic 

University 
Limited, MT 

2015.12.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.10.06 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 41, 42, 44.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

16 Marcă 
internaţională LIVE PHOTOS 

 
IR 1287630 2016.01.09 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2017.06.30 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2017.05.18 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 09. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal 
"PHOTOS". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

17 Marcă 
internaţională SAN 
FRANCISCO 

 
IR 1252716 
2015.03.06 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2017.05.31 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.04.06 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate, în temeiul 
art. 6quinquies al Convenţiei de la Paris pentru 
protecţia proprietăţii industriale, pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 09. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
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18 Marcă 
internaţională PICO BALLA 

 
IR 1277897 2015.11.05 

 
Rigo Trading S.A., LU 

Rigo Trading 
S.A., LU 

2017.06.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.04.27 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    procedurilor.  

19 Marcă 
internaţională HAPPY 
CHERRIES 

 
IR 1277896 
2015.11.05 

 
Rigo Trading S.A., LU 

Rigo Trading 
S.A., LU 

2017.06.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.05.12 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
"produse de cofetărie în formă de vişine 
şi/sau produse de cofetărie cu aromă de 
vişine" din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    procedurilor.  

20 Marcă 
internaţională NAVIGATOR 

 
IR 1284048 2015.11.17 

 
Otkryitoe aktsionernoe 

obshchestvo 
"Pushkinskiy 
zavod", RU 

Otkryitoe 
aktsionernoe obshchestvo 
"Pushkinskiy 
zavod", RU 

2017.05.30 
împotriva deciziei de 

respingere 
parţială a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2017.05.12 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasele 01, 04. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    procedurilor.  
 

21 Marcă 
internaţională 

  
IR 1268436 
2015.04.14  

Panga Dmytro 
Volodymyrovych, 

UA 

Panga Dmytro 
Volodymyrovy

ch, UA 
2017.01.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.01.12 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 19: "plafoane 
nemetalice; materiale pentru tavane 
extensibile; tavane extensibile incluse în 
această clasă", pentru totalitatea serviciilor 
revendicate în cerere din clasa 37, cu 
excepţia: furnizării de servicii de suport tehnic şi servicii de depanare în ceea ce 
priveşte utilizarea, întreţinerea, repararea, 
service-ul şi modernizarea calculatoarelor, software pentru calculator, echipamentelor 
periferice de calculator şi dispozitivelor 
electronice; furnizarea de informaţii cu privire 
la instalarea, utilizarea, întreţinerea, 
repararea, service-ul şi modernizarea 
calculatoarelor, echipamentelor periferice de 
calculator şi dispozitivelor electronice; 
servicii de informare, consiliere şi 
consultanţă referitoare la toate cele 
menţionate mai sus; şi pentru următoarele 
servicii din clasa 42: "servicii de proiectare". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

22 Desene şi modele 
internaţionale 

  

  DM/092987 
2016.10.10  

SAVERGLASS, 
FR 

SAVERGLASS, FR 2017.06.28 împotriva 
Hotărârii de 
respingere a cererii de 
înregistrare a 

modelului industrial 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.04.25 şi se 
acceptă înregistrarea modelului industrial solicitat conform cererii nr. DM/092987 din 
2016.10.10. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea     
procedurilor.  
 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                            Lilia Bolocan  


