
Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în februarie 2010 

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 

 
CHEMYNOVA 

 
022532 

2007.12.18 
 

NICOLAESCU 
Victor, MD 

Cheminova 
A/S, DK 

2009.08.14 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.02.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2009.06.24 şi se respinge 
cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 022532, 
pe numele solicitantului - NICOLAESCU Victor, MD. 
3. Se transmite dosarul în  arhivă. 
 

2  Marcă naţională 
 

 
 

023444 
2008.05.07 

 
CEBOTARU 

Constantin, MD 

ZAKRYTOE 
AKTSIONERN

OE 
OBSCEHESTV

O"AVK", UA 

2009.08.24 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.02.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2009.04.24 şi se respinge 
cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 023444, 
pe numele solicitantului - CEBOTARU Constantin, 
MD. 
3. Se transmite dosarul în  arhivă. 
 

3  Marcă naţională 
 

 
 

023511 
2008.05.15 

 
MEDTECH-

PLUS S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

SC 
"GLAVIRUX" 
S.R.L., MD 

2009.03.06 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.02.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 2008.11.12 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii "AND"  conform 
cererii publicate. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 
 

4  Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 897 752 
2006.08.07 

 
Kaufland 

Warenhandel 
GmbH & Co. KG, 

DE 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2009.07.24 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2010.02.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 2009.04.29. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 
 

5  Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 897 754 
2006.08.07 

 
Kaufland 

Warenhandel 
GmbH & Co. KG, 

DE 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2009.07.24 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2010.02.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 2009.04.29. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 
 

6  Desene si 
modele 

internaţionale 

SAVERGLASS, 
FR 

2009.09.28 
împotriva 

Deciziei de 

2010.02.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2009.07.16 şi se acceptă 
înregistrarea desenelor şi modelelor industriale 



 
1.-2. Butelii 

 
DM/071278 
2009.01.26 

 
SAVERGLASS, 

FR 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
DMI 

internaţionale "1.-2. Butelii" nr. DM/071278. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 
 
 

7  Desene si 
modele 

indistriale 
 

Încălţăminte 
 

0220        
1999.01.25 

Nr. Certificat 185 
 

BECHER 
Valeriu, MD 

BECHER 
Valeriu, MD 

2009.10.16 
privind 

restabilirea în 
drepturi în 
legătură cu 
expirarea 

termenului de 
valabilitate a 

certificatului de 
înregistrare a 

DMI 

2010.02.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se restabileşte în drepturi titularul privind 
reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare nr. 
185, nr. depozitului 0220 din 1999.01.25. 
3. În termen de până la o lună de la data primirii 
prezentei hotărâri, solicitantul va achita taxa pentru 
repunerea în drepturi - 100 Euro  (p.78, Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997, 
taxa pentru reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a desenului/modelului industrial pe un 
termen de 5 ani pentru un desen/model - 100 Euro şi 
pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 
în depozit multiplu - 10 Euro şi taxa neplătită în 
termenul prevăzut - 55 Euro (p. 51 şi 52 din 
Hotărârea menţionată), (art. 72 (4) al Legii nr. 
161/2007 privind protecţia desenelor modelelor 
industriale), în total - 265 Euro. 
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 51 şi 52, 
solicitantul sau titularul, care nu a preluat sau nu a 
transmis în condiţiile legale dreptul său până la data 
plăţii, achită taxele prevăzute la secţiunea VI, după 
cum urmează: 15% din cuantumul taxei stabilite, 
dacă este persoană fizică şi are calitatea de autor. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 

8  Marcă naţională 

 
022873 

2008.02.16 
 

STM ACORD 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

STM ACORD 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2009.09.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2010.02.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2009.08.14 şi se acceptă 
parţial înregistrarea mărcii solicitate pentru serviciile 
revendicate în cerere cu următoarea limitare: toate 
serviciile din clasa 39 şi 41 cu destinaţia SUA. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 
 

9  Marcă 
internaţională 

 
 

IR 954 836 
2008.02.07 

 
ASAHI 

BREWERIES, 
LTD., JP 

ASAHI 
BREWERIES, 

LTD., JP 

2009.09.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2010.02.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2009.07.14 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate şi pentru produsele 
revendicate în cerere din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 
 

10  Marcă 
internaţională 

 
JOHNSON 

 
IR 954 122 
2007.10.11 

 
H & R Johnson 

Tiles Limited, GB 

H & R Johnson 
Tiles Limited, 

GB 

2009.10.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2010.02.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2009.10.09 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate şi pentru produsele 
revendicate în cerere din clasa 01. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 
 

11  Marcă 
internaţională 

 
Sinupret  

 
 IR 965 125 
2008.04.16 

 
Bionorica AG, 

DE 

Bionorica AG, 
DE 

2009.09.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2010.02.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2009.06.30 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru toate produsele 
revendicate în cerere din clasa 05, cu excepţia 
"preparate medicale pentru tratamentul 
osteoporozei". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea 
procedurilor ulterioare. 
 

 
 
 
                                               


