
Executor:  
Luminiţa Bodarev  

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna martie 2017 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 

internaţională  VOLTERRA 
 IR 1232878 

2014.12.22 
 Lidl Stiftung & 

Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.11.14 
împotriva deciziei de 

respingere 
totală a cererii de înregistrare 

a mărcii 

2017.03.15 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și design industrial din 2016.10.31 și se 
acceptă protecția mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 30. 3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea   
procedurilor.   

2 Marcă internaţională 
 ORLANDO 
 

IR 1273203 
2015.08.07 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. KG, DE 2016.12.12 împotriva 
deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2017.03.15 1. Se acceptă parțial revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și 
design industrial din 2016.11.21 și se 
acceptă protecția mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasele 
05, 31. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuare  
procedurilor.   

3 Marcă naţională 
 MOLDPATENT 
 

036697 2015.03.13 
 

MOLDPATENT S.R.L., MD 

MOLDPATENT 
S.R.L., MD 

2016.06.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii de înregistrare 
a mărcii 

2017.03.15 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și 
design industrial din 2016.04.20 și se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din clasele 36, 45. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea  procedurilor. 

4 Desene si 
modele 

 Produse de 
brutărie 

 
f 2015 0080 
2015.08.18 

 
RYBALKA 
Sergii, UA 

RYBALKA 
Sergii, UA 

2016.12.28 
împotriva 

Hotărârii de 
respingere a 

cererii de înregistrare a 
desenelor, 
modelelor 
industriale  

2017.03.15 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcției mărci și 
design industrial din 2016.10.28 și se 
acceptă înregistrarea modelului industrial nr. 
1. 3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea   
procedurilor.  
 

5 Marcă naţională 

 037120 
2015.06.02 

 SPOLEM-IMPEX 
S.R.L., MD  

"FORWARD INTERNATION
AL" S.R.L.,  

MD 

2016.04.15 împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2017.03.24 1. Se acceptă parțial revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci și 
design industrial din 2016.02.11 și se respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 037120 din 2015.06.02, pe numele 
solicitantului SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD. 3. Se transmite dosarul în arhivă. 



Executor:  
Luminiţa Bodarev  

6 Marcă naţională 

 037121 
2015.06.02 

 
SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD 

S.C. SCANDIA 
ROMANA, RO 

2016.04.01 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2017.03.24 1. Se acceptă parțial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci si 
design industrial din 2016.01.13 si se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 037121 din 2015.06.02, pe numele 
solicitantului SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                       Andrei Popa  


