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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iunie 2020 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 1394465 
2018.01.19 

 
BANCA 

TRANSILVANIA 
S.A., RO 

BANCA 
TRANSILVA 
NIA S.A., RO 

2019.09.05 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor 
verbale luate în 

parte 

2020.06.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.06.27. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

2 Marcă 
internaţională 
Eco-Comfort 

Pack  
 

IR 1127010 
2012.02.08 

 
Hipp & Co, CH 

Hipp & Co, 
CH 

2020.01.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.11.15 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 05, 29, 30, 32. Dreptul exclusiv 
nu se va extinde asupra elementelor verbale 
"Eco" şi "Pack" luate în parte. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

3 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1406978 
2017.12.11 

 
Shymko Yevgen 
Volodymyrovych, 

UA 

Shymko 
Yevgen 

Volodymyrovy
ch, UA 

2020.01.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.10.18 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05, 35. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "для домашнего и 
коммунального использования”, „№ 1", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

4 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1314048 
2016.03.11 

 
National 

Payment Card 
System 

Joint Stock 
Company, RU 

National 
Payment Card 

System 
Joint Stock 

Company, RU 

2019.12.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.09.27 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 07, 36, 42, 
45, pentru totalitatea produselor revendicate 
în cerere din clasa 09, cu excepţia huselor 
pentru dispozitive electronice; pentru 
următoarele produse din clasa 14: agate; 
diamante; ancore [ceasornicărie]; casete ale 
arcului [ceasornicărie]; curele pentru ceas tip 
curea; portchei (brelocuri sau lănţişor); ceas 
deşteptător; busturi din metale preţioase; jais 
brut sau semi-prelucrat; monede (jetoane) 
din  cupru; agrafe de cravată; butoni de 
manşete; insigne din metale preţioase; aur 
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brut sau bătut (foiţă); ornamente din metale 
preţioase pentru pălării; obiecte de artă din 
metale preţioase; iridiu; pietre preţioase; 
pietre semipreţioase; fir de argint [bijuterii]; 
cutii din metale preţioase; carcase pentru 
ceasuri; carcase [cutii] pentru orologii; 
balansiere [ceasornicărie]; medalii; metale 
preţioase brute sau semiprelucrate; 
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice 
(orologii); cadrane; monede; olivină [pietre 
preţioase]; peridote; osmiu; paladiu; platină 
[metal]; instrumente de cronometrare; arcuri 
pentru ceasuri; rodiu; ruteniu; cronometre; 
argint brut sau bătut (foiţă); cercei; lingouri 
din metale preţioase; aliaje din metale 
preţioase; statuete din metale preţioase; 
figurine [statuete] din metale preţioase; sticle 
pentru ceasuri; ace [ceasornicărie]; 
ornamente din metale preţioase pentru 
pantofi; ornamente din jais; cutii pentru 
ceasuri [prezentare]; huse pentru 
ceasornicărie; cronografe [ceasuri]; 
cronometre; cronoscoape; lanţuri pentru 
ceasuri; cadrane [ceasornicărie]; ceasuri 
atomice; ceasuri; cadrane solare; ceasuri şi 
ceasornice electrice; ceasuri de control 
[ceasuri de referinţă] / ceasuri de referinţă; 
ceasuri; ceasuri de mână; spineli [pietre 
preţioase]; pentru totalitatea  produselor 
revendicate în cerere din clasa 20, cu 
excepţia: paleţilor reutilizabili, sub formă de 
paleţi plaţi, paleţi cu structuri (forme), 
containere pentru paleţi, nemetalice, 
elementelor de fixare pentru testare, 
nemetalice (o clemă de fixare încorporată în 
lemnul unui palete) şi pentru totalitatea  
produselor revendicate în cerere din clasa 
21, cu excepţia: ustensilelor şi recipientelor 
de uz casnic sau de bucătărie, bureţi de 
curăţare impregnate cu preparate pentru 
spălat, curăţat, clătit, materiale auxiliare 
pentru substanţe de spălat şi materiale 
mirositoare pentru a fi utilizate în uscătoare, 
cârpe de curăţare neimpregnate. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1314047 
2016.03.11 

 
National 

Payment Card 
System 

Joint Stock 
Company, RU 

National 
Payment Card 

System 
Joint Stock 

Company, RU 

2019.12.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.09.27 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 07, 36, 42, 
45, pentru totalitatea produselor revendicate 
în cerere din clasa 09, cu excepţia huselor 
pentru dispozitive electronice; pentru 
următoarele produse din clasa 14: agate; 
diamante; ancore [ceasornicărie]; casete ale 
arcului [ceasornicărie]; curele pentru ceas tip 
curea; portchei (brelocuri sau lănţişor); ceas 
deşteptător; busturi din metale preţioase; jais 
brut sau semi-prelucrat; monede (jetoane) 
din  cupru; agrafe de cravată; butoni de 
manşete; insigne din metale preţioase; aur 
brut sau bătut (foiţă); ornamente din metale 
preţioase pentru pălării; obiecte de artă din 
metale preţioase; iridiu; pietre preţioase; 
pietre semipreţioase; fir de argint [bijuterii]; 
cutii din metale preţioase; carcase pentru 
ceasuri; carcase [cutii] pentru orologii; 
balansiere [ceasornicărie]; medalii; metale 
preţioase brute sau semiprelucrate; 



Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 
 

mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice 
(orologii); cadrane; monede; olivină [pietre 
preţioase]; peridote; osmiu; paladiu; platină 
[metal]; instrumente de cronometrare; arcuri 
pentru ceasuri; rodiu; ruteniu; cronometre; 
argint brut sau bătut (foiţă); cercei; lingouri 
din metale preţioase; aliaje din metale 
preţioase; statuete din metale preţioase; 
figurine [statuete] din metale preţioase; sticle 
pentru ceasuri; ace [ceasornicărie]; 
ornamente din metale preţioase pentru 
pantofi; ornamente din jais; cutii pentru 
ceasuri [prezentare]; huse pentru 
ceasornicărie; cronografe [ceasuri]; 
cronometre; cronoscoape; lanţuri pentru 
ceasuri; cadrane [ceasornicărie]; ceasuri 
atomice; ceasuri; cadrane solare; ceasuri şi 
ceasornice electrice; ceasuri de control 
[ceasuri de referinţă] / ceasuri de referinţă; 
ceasuri; ceasuri de mână; spineli [pietre 
preţioase]; pentru totalitatea  produselor 
revendicate în cerere din clasa 20, cu 
excepţia: paleţilor reutilizabili, sub formă de 
paleţi plaţi, paleţi cu structuri (forme), 
containere pentru paleţi, nemetalice, 
elementelor de fixare pentru testare, 
nemetalice (o clemă de fixare încorporată în 
lemnul unui palete) şi pentru totalitatea  
produselor revendicate în cerere din clasa 
21, cu excepţia: ustensilelor şi recipientelor 
de uz casnic sau de bucătărie, bureţi de 
curăţare impregnate cu preparate pentru 
spălat, curăţat, clătit, materiale auxiliare 
pentru substanţe de spălat şi materiale 
mirositoare pentru a fi utilizate în uscătoare, 
cârpe de curăţare neimpregnate. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.   
 

6 Marcă naţională 

 
 

043519 
2018.12.06 

 
DOINA-VIN 
S.R.L., MD 

DOINA-VIN 
S.R.L., MD 

2020.02.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.12.05 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele "vinuri" din clasa 33. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
verbale "Perla Neagră", "NOBLE RED 
BLEND", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 

 
 

041323 
2017.10.16 

 
CEBOTARI 

Mariana, MD 

CEBOTARI 
Mariana, MD 

2019.01.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.10.25 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 39. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal "MD", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

8 Marcă naţională 

 
 

043789 
2019.02.07 

PRIMPROF 
CONSTRUCT 

S.R.L., MD 

2020.01.21 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
excluderea de la 

protecţie 
exclusivă a 

2020.06.02 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 serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 43.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
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PRIMPROF 

CONSTRUCT 
S.R.L., MD 

elementului  
verbal 

procedurilor. 
 

9 Marcă naţională 

 
 

042152 
2018.03.14 

 
RUSU Oleg, MD 

SUPRATEN 
S.A., MD 

2019.03.15 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2020.06.03 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.01.25 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 042152 din 2018.03.14, pe numele 
solicitantului RUSU Oleg, MD.  
3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 125 
Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

10 Marcă 
internaţională 
ONEWORLD 
CONNECT 

 
IR 1411080 
2018.04.20 

 
oneworld 

Alliance, LLC, 
US 

oneworld 
Alliance, LLC, 

US 

2019.12.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.10.11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă 
internaţională 
NOCDURNA 

 
IR 1069990 
2011.02.10 

 
Ferring B.V., NL 

Ferring B.V., 
NL 

2017.09.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 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 produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

12 Marcă 
internaţională 

DELIVER 
SMOKERS OF 

SMOKE 
 

IR 1400615 
2017.12.19 

 
Philip Morris 

Products SA, CH 

Philip Morris 
Products SA, 

CH 

2019.10.23 
privind 

repunerea în  
dreptul de a 

contesta 
 împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2020.06.03 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1400615 din 2017.12.19. 

13 Marcă 
internaţională 

DELIVER 
SMOKERS OF 

SMOKE 
 

IR 1400615 
2017.12.19 

 
Philip Morris 

Products SA, CH 

Philip Morris 
Products SA, 

CH 

2019.10.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.08.09 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 34, 35, 
42. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

14 Marcă 
internaţională 
PALYNZIQ 

 
IR 1334664 
2016.12.06 

 
Biomarin 

Pharmaceutical 
Inc., US 

Biomarin 
Pharmaceutic

al Inc., US 

2020.01.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.11.04 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

15 Marcă 
internaţională 

Biomarin 
Pharmaceutic

2020.02.14 
împotriva 

2020.06.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
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IR 1396540 
2018.01.04 

 
Biomarin 

Pharmaceutical 
Inc., US 

al Inc., US deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.12.16 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

16 Marcă 
internaţională 
GO! TABS 

 
IR 1392069 
2017.12.22 

 
Cilag GmbH 

International, CH 

Cilag GmbH 
International, 

CH 

2019.10.29 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1392069 din 2017.12.22. 

17 Marcă 
internaţională 
GO! TABS 

 
IR 1392069 
2017.12.22 

 
Cilag GmbH 

International, CH 

Cilag GmbH 
International, 

CH 

2019.09.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.17 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 03, 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.   
 

18 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1384278 
2017.10.20 

 
Limited Liability 

Company 
"Kormotech", UA 

Limited 
Liability 

Company 
"Kormotech", 

UA 

2019.07.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.04 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.30 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 31.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

19 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1394063 
2017.12.07 

 
PepsiCo, Inc. (a 
North Carolina 

corporation), US 

PepsiCo, Inc. 
(a North 
Carolina 

corporation), 
US 

2019.09.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.04 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.18 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 32.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

20 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1393495 
2017.12.14 

 
HORWATH 

INTERNATIONAL 
REGISTRATION 

LTD., US 

HORWATH 
INTERNATIO

NAL 
REGISTRATI
ON LTD., US 

2019.09.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.04 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.04 și 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.  
 

21 Marcă 
internaţională 

Relife S.r.l., IT 2019.08.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

2020.06.04 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.23 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
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IR 1360051 
2017.03.30 

 
Relife S.r.l., IT 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 03, 05, 10. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra elementului verbal 
"group", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

22 Marcă naţională 

 
042254 

2018.04.04 
 

LEPILOV 
Natalia, MD 

LEPILOV 
Natalia, MD 

2019.05.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse: "ceai şi produse pe 
bază de ceai; extracte de ceai; băuturi pe 
bază de ceai carbogazoase şi 
necarbogazoase; ceai cu gheaţă; amestecuri 
sub formă de prafuri pentru ceai şi ceai cu 
gheaţă; ceai şi infuzii din plante 
nemedicinale; îngheţată pe băţ; îngheţată; 
sorbeturi; produse de cofetărie îngheţată; 
toate cu conţinut de yerba mate" din clasa 30 
şi "bere; ape minerale şi gazoase şi alte 
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi 
sucuri de fructe; băuturi cu gheaţă; slush 
(băuturi cu gheaţă zdrobită); siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor; toate 
cu conţinut de yerba mate" din clasa 32. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementului verbal "MATE", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

23 Marcă naţională 
 

 
038401 

2016.02.18 
 

ALLERGAN 
HOLDINGS 

France SAS, FR 

DERMAVITA 
COMPANY 
(LIMITED 

PARTNERSHI
P) 

PARSEGHIA
N & 

PARTNERS, 
LB 

2017.07.28 
împotriva 

deciziei privind 
înregistrarea 

contractului de 
cesiune a 
drepturilor 

asupra cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
juridice din 2017.05.24. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

24 Marcă naţională 
AQUASAN 

 
035278 

2014.06.16 
 

MIREALUX 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

MIREALUX 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2015.08.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.06.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 32, 35.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

25 Marcă naţională 

 
 

042661 
2018.06.13 

 
PRODIAFARM 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

PRODIAFAR
M S.R.L., 
societate 

comercială, 
MD 

2019.05.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. Taxa pentru depunerea contestaţiei nu se 
restituie. 
3. A transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

26 Marcă naţională 
iQOO 

 
043748 

2019.01.30 
 

VIVO MOBILE 
COMMUNICATI

VIVO MOBILE 
COMMUNICA

TION CO., 
LTD., CN 

2020.02.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.06.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.12.16. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 
 

ON CO., LTD., 
CN 

27 Marcă naţională 

 
nr. marcă  

19114 
 

023783 
2008.07.01 

ACVATIR S.R.L., 
MD 

ACVATIR 
S.R.L., MD 

2019.07.31 
repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2020.06.04 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
19114 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

28 Marcă naţională 

 
 

043329 
2018.11.06 

 
SONIC Nelia, 

MD 

SONIC Nelia, 
MD 

2020.01.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.06.11 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.12.16 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal "NEGRU". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Viorel Iustin 
 


