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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna ianuarie 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 naţională 

 
 

 
044259 

2019.05.17 
 

SC Betty Ice 
SRL, RO 

SC Betty Ice 
SRL, RO 

2020.07.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.03.20 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

2 Marcă naţională 
 

 
 

045393 
2020.01.10 

 
POSLAVSCAIA 

Irina, MD 

Miz Trade Co. 
Ltd., KR 

2020.11.02 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2021.01.29 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 

 
 

044792 
2019.08.29 

 
CEBOTARESCU 

Dumitru, MD 

CEBOTARES
CU Dumitru, 

MD 

2020.10.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.08.20. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 
 

 
 

044782 
2019.08.28 

 
Khayrat Al-
Manafa for 

General Trade 
and Public 
Transport 

Limited Liability 
company, BG 

"GRAND 
TOBACCO" 

LLC, AM 

2020.10.02 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2021.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.08.08. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă 
internaţională 

 
VALENTINO 

DONNA BORN 
IN ROMA 

 

VALENTINO 
S.P.A., IT 

2020.11.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.02.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.09.16 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03, în temeiul art. 6 quinquies al 
Convenţiei de la Paris pentru protecţia 



Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 

IR 1474760 
2019.04.01 

 
VALENTINO 

S.P.A., IT 

proprietăţii industriale. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra elementelor verbale 
„DONNA” şi „ROMA” luate în parte. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 
VALENTINO 

UOMO BORN IN 
ROMA 

 
IR 1474472 
2019.04.01 

 
VALENTINO 

S.P.A., IT 

VALENTINO 
S.P.A., IT 

2020.11.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.02.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.09.16 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03, în temeiul art. 6 quinquies al 
Convenţiei de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra elementelor verbale 
„UOMO” şi „ROMA” luate în parte. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

7 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1470819 
2018.11.08 

 
HAUSBRANDT 
TRIESTE 1892 

S.P.A., IT 

HAUSBRANDT 
TRIESTE 

1892 S.P.A., 
IT 

2020.10.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.02.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.08.15 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 30, 35, în 
temeiul art. 6 quinquies al Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale „TRIESTE” şi „1892”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Viorel Iustin 
 


