
Executor:  
Bodarev Luminiţa 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna martie 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/
pronunţării 

hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă 

internaţională 
 

 
 

IR 1475586 
2019.01.31 

 
CORNELIANI 

S.R.L., IT 

CORNELIANI 
S.R.L., IT 

2020.12.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.03.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.10.23 şi se     
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 25. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal 
"COLLECTION". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea           
procedurilor. 
 

2 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1402711 
2018.01.12 

 
Alpen Pharma 

AG, CH 

Alpen Pharma 
AG, CH 

2019.07.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.03.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.07 şi se     
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra părţii verbale "ACTIVE 
FLORA", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

3 Marcă naţională 
 

 
 

Nr. certificat  
21273 

026244 
2009.12.03 

 
VOX-DESIGN 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

VOX-DESIGN 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2020.11.20 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2021.03.25 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
21273 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa de 50 % din cuantumul taxei 
pentru reînnoire - 125 Euro pentru acordarea 
unei perioade de graţie de 6 luni pentru 
reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a unei mărci individuale (pct. 6 
din Note ale Nomenclatorului serviciilor cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: 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. 

4 Marcă naţională 
 

 

A.G. RADIO 
HOLDING 
S.R.L., RO 

2020.11.16 
privind  

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 

2021.03.25 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 043640 din 2018.12.28. 



Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 
043640 

2018.12.28 
 

A.G. RADIO 
HOLDING 
S.R.L., RO 

împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

5 Marcă naţională 
 

 
 

044935 
2019.09.30 

 
VIVO MOBILE 

COMMUNICATI
ON CO., LTD., 

CN 

VIVO MOBILE 
COMMUNICA

TION CO., 
LTD., CN 

2021.02.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.03.25 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.12.02. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

6 Marcă naţională 
 

 
 

043614 
2018.12.27 

 
DEVELOPMENT
-GROUP S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

DEVELOPME
NT-GROUP 

S.R.L., 
întreprindere 

cu capital 
străin, MD 

2020.02.25 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.03.25 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 043614 din 2018.12.27. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

043614 
2018.12.27 

 
DEVELOPMENT
-GROUP S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

DEVELOPME
NT-GROUP 

S.R.L., 
întreprindere 

cu capital 
străin, MD 

2020.02.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.03.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.12.16 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 33, 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1495850 
2019.06.17 

 
GIZEH 

Raucherbedarf 
GmbH, DE 

GIZEH 
Raucherbedarf 

GmbH, DE 

2021.01.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.03.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.12.16. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

9 Marcă 
internaţională 

 

 
  

IR 1467956 
2018.12.05 

NEW 
YORKER 
FASHION 

CORPORATI
ON, US 

2021.01.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.03.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.11.09 şi se 
acceptă protecţia mărcii IR 1467956 A din 
2018.12.05 pentru totalitatea produselor şi 
serviciilor revendicate în cerere din clasele 
09, 35, 36, 38, 42. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal "Club", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  



Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 
NEW YORKER 

FASHION 
CORPORATION, 

US 

 

10 Marcă naţională 
 

 
 

044569 
2019.07.11 

 
MORAR Aurel, 

MD 

MORAR 
Aurel, MD 

2020.10.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.03.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.08.03. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

11 Marcă naţională 
 

 
 

044346 
2019.05.28 

 
RADIO HIT 
S.R.L., MD 

RADIO HIT 
S.R.L., MD 

2020.05.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.03.26 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.03.25 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 35, 38, 41. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra elementelor verbale "HIT" 
şi "FM", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 
 

 
 

044218 
2019.05.08 

 
VINĂRIA 

BOSTAVAN 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

VINĂRIA 
BOSTAVAN 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2020.10.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.03.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.09.05 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Desene si 
modele 

industriale 
 

Maşină 
electrică 

 
f 2020 0052 
2020.10.06 

 
VINFAST 

TRADING AND 
PRODUCTION 

LIMITED 
LIABILITY 

COMPANY, VN 

VINFAST 
TRADING 

AND 
PRODUCTIO
N LIMITED 
LIABILITY 

COMPANY, 
VN 

2021.02.16 
împotriva 

hotărârii prin 
care s-a 

considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

desenelor, 
modelelor 
industriale 

2021.04.01 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.12.16.     
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea           
procedurilor. 
 

14 Desene si 
modele 

industriale 
 

Automobil 
 

f 2020 0053 
2020.10.06 

 
VINFAST 

TRADING AND 
PRODUCTION 

LIMITED 
LIABILITY 

COMPANY, VN 

VINFAST 
TRADING 

AND 
PRODUCTIO
N LIMITED 
LIABILITY 

COMPANY, 
VN 

2021.02.16 
împotriva 

hotărârii prin 
care s-a 

considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

desenelor, 
modelelor 
industriale 

2021.04.01 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.12.16.     
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea           
procedurilor. 
 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Viorel Iustin 


