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

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

 
 

042023 
2018.02.19 

 
WILMAR 

INTERNATIONAL 
LIMITED, SG 

WILMAR 
INTERNATIO
NAL LIMITED, 

SG 

2019.06.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.04.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă 
internaţională 

 
Face ID 

 
IR 1383986 
2017.10.23 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2019.07.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.05.30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

3 Marcă 
internaţională 

 
FACE ID 

 
IR 1397940 
2018.01.11 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2019.07.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.05.23. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

4 Marcă 
internaţională 

 
RINASCIMENTO 

 
IR 919 784 
2007.01.17 

 
TEDDY S.P.A., 

IT 

TEDDY 
S.P.A., IT 

2019.07.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.06.07 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 35, cu excepţia celor oferite în sau 
în asociere cu hoteluri, moteluri, staţiuni, 
multiproprietăţi, condominii sau spaţii de 
cazare de orice tip. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

5 Marcă naţională 
 

 
 

042338 
2018.04.18 

 
TRIFAN Iana, 

MD 

TRIFAN Iana, 
MD 

2019.05.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.19 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 08, 11, 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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6 Marcă naţională 
 

 
 

041289 
2017.10.03 

 
GRABAŞCIUC 

Igor, MD 

GRABAŞCIUC 
Igor, MD 

2019.04.17 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
excluderea de la 

protecţie 
exclusivă a 
elementului  

verbal 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.02.15 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 17, 37. 
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 
 

 
 

041802 
2017.12.27 

 
IMCOMVIL-

GRUP S.R.L., 
MD 

IMCOMVIL-
GRUP S.R.L., 

MD 

2019.04.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 30: cafea, 
ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, 
tapiocă şi sago; făină; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă 
şi pentru preparate făcute din cereale, 
produse alimentare extrudate preparate din 
porumb şi făină de porumb, produse pentru 
gustări preparate din făină de porumb, 
gustări alimentare fabricate din porumb sub 
formă expandată, gustări sărate şi dulci gata 
de mâncat, preparate din griş şi din făină de 
porumb format prin extruziune, gustări 
extrudate ce conţin porumb şi făină de 
porumb. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 
 

 
 

040630 
2017.05.23 

 
FERMA CU 

ORIGINI S.R.L., 
MD 

FERMA CU 
ORIGINI 

S.R.L., MD 

2018.08.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.04.21 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 29: unt; 
brânzeturi; frişcă; lapte bătut; kefir [băutură 
din lapte]; lapte; iaurt de băut; lactate 
(produse); iaurt; băuturi pe bază de lapte şi 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 35. 
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 
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care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

9 Marcă naţională 
 

 
 

042164 
2018.03.19 

 
PREŢUL 

SUCCESULUI 
S.R.L., MD 

PREŢUL 
SUCCESULUI 

S.R.L., MD 

2019.05.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.04.08 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 39. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 
 

 
 

042048 
2018.02.22 

 
Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Nauchno-

vnedrencheskiy 
tsentr 

Agrovetzashchita", 
RU 

Obshchestvo 
s 

ogranichenno
y 

otvetstvennost
yu "Nauchno-
vnedrencheski

y tsentr 
Agrovetzashc

hita", RU 

2019.06.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.08 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. 

11 Desene si 
modele 

   
 

  
 

f 2018 0001 
2018.01.09 

 
INVINPROM 
S.R.L., MD 

INVINPROM 
S.R.L., MD 

2019.06.10 
împotriva 

hotărârii prin 
care s-a 

considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

desenului, 
modelului 
industrial  

2019.10.31 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.21. 
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 
desenului şi modelului industrial în cuantum 
de 70 Euro (p. 50 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 - 35 Euro (art. 72(4) al Legii nr. 
161/2007 privind protecţia desenelor şi 
modelelor industriale), în total - 105 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul dreptului de protecţie al 
desenului sau modelului industrial va 
beneficia de reduceri la achitarea tarifelor în 
mărime de 65%, dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

12 Marcă naţională 
 

 
 

041543 
2017.11.18 

 
CHELTUIALA 

Radu, MD 

PORIADCHE
NCO 

Oleksandr, UA 

2019.04.01 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.11.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.03.14. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 
 

 
 

043293 
2018.10.30 

 
CHELTUIALA 

Radu, MD 

CHELTUIALA 
Radu, MD 

2019.07.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.11.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.07.12. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Andrei Popa 


