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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna octombrie 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 

 

 
 

040935 
2017.07.27 

 
BOICO Eugeniu, 

MD 

BOICO 
Eugeniu, MD 

2018.07.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 35, 41. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

2 Marcă naţională 
 

BioR 
 

040132 
2017.02.07 

 
RUDIC Valeriu, 

MD 

The 
PARFUMS 
CRISTIAN 
DIOR, FR 

2018.07.27 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.10.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.06.15. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

 
 

038716 
2016.04.06 

 
AVANTE S.R.L., 

MD 

CHIRIAC 
Grigore, MD 

2017.03.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.03.10 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 04. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

4 Marcă naţională 
HEXORAL 

 
036849 

2015.04.06 
 

Johnson & 
Johnson, a 
corporation 

organized and 
existing under 

the laws of New 
Jersey, US 

 

Johnson & 
Johnson, a 
corporation 

organized and 
existing under 

the laws of 
New Jersey, 

US 

2016.07.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.03 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. 

5 Marcă 
internaţională 

réell'e 
 

IR 1339197 
2016.04.08 

 
dm-drogerie 

markt GmbH + 
Co. KG, DE 

dm-drogerie 
markt GmbH 
+ Co. KG, DE 

2018.07.31 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.05.31. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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6 Marcă 
internaţională 

IR 1334351 
2017.02.03 

 
FIGUERAS 
SEATING 

SOLUTIONS, 
S.L., ES 

FIGUERAS 
SEATING 

SOLUTIONS, 
S.L., ES 

2018.07.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.07 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 20.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

7 Marcă 
internaţională 

 
IR 1290944 
2015.12.21 

 
THE NIKKA 

WHISKY 
DISTILLING 

CO., LTD., JP 

THE NIKKA 
WHISKY 

DISTILLING 
CO., LTD., JP 

2018.07.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.31 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 43.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

8 Marcă 
internaţională 
CORTEFIEL 

 
IR 982864 
2008.07.24 

 
CORTEFIEL, 

S.A., ES 

CORTEFIEL, 
S.A., ES 

2018.07.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.31 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 35.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

9 Marcă 
internaţională 

APPLE MUSIC 
CONNECT 

 
IR 1291586 
2015.11.26 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2017.09.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 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 serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 41, 45. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale 
"MUSIC", "CONNECT".   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

10 Marcă 
internaţională 

 
IR 1314019 
2016.08.12 

 
JT International 

SA, CH 

JT 
International 

SA, CH 

2018.07.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.10.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.07.10 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 34: "tutun, 
brut sau prelucrat; tutun de fumat, tutun de 
pipă, tutun de rulat, tutun de mestecat, snus; 
ţigări, trabucuri, ţigări subţiri, tutun de prizat - 
toate produsele enumerate fiind de origine 
americană". Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal 
"AMERICAN" cu excepţia executării grafice 
deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 
 


