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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iulie 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 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

 
 

038180 
2016.01.12 

 
STRATULAT 

Ion, MD 

STRATULAT 
Ion, MD 

2017.10.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.08.11.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

041534 
2017.11.16 

 
LIPCAN 

Ruxanda, MD 

LIPCAN 
Ruxanda, MD 

2019.01.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.26 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele „vinuri” din clasa 33 şi pentru 
următoarele servicii din clasa 35: 
„Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; toate serviciile 
referitoare la vinuri din clasa 33”.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

3 Marcă naţională 
 

 
 

042160 
2018.03.16 

 
ZINCENCO 

Alexandr, MD 
 

ZINCENCO 
Alexandr, MD 

2019.04.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.03.01.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 
 

 
 

042171 
2018.03.22 

 
PRODUSE DE 

FAMILIE S.R.L., 
MD 

 

PRODUSE 
DE FAMILIE 
S.R.L., MD 

2019.04.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.01 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 29.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
 

 
 

039954 
2017.01.05 

 
Amazon Europe 
Core S.a r.l., LU 

 

Amazon 
Europe Core 
S.a r.l., LU 

2019.04.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.02.18.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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6 Marcă naţională 
 

 
 

036981 
2015.05.07 

 
SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.08.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.06.05 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 02.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

037899 
2015.11.18 

 
SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.08.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.07  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

8 Desene si 
modele 

internaţionale 

   

 

  

 
 

DM/101077 
2018.03.31 

 
PRYVATNE 

PIDPRYIEMSTVO 
„VYROBNYCHO-

TORHOVA 
KOMPANIIA 

„LUKAS””, UA 

PRYVATNE 
PIDPRYIEMSTVO 
„VYROBNYCHO-

TORHOVA 
KOMPANIIA 

„LUKAS””, UA 

2019.04.26 
împotriva 

hotărârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

desenelor,  
modelelor 
industriale 

2019.07.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.02.28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru finalizarea 
procedurilor.  
 

 
 
 

Vicepreşedintele Comisiei de Contestaţii                                            Andrei Popa 
 


