
Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna aprilie 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 
pronunțării hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă 

internaţională 

 IR 1214635 
2013.09.25 

 
Royal Services 

OOD, BG 

Royal 
Services OOD, BG 

2016.03.16 
împotriva deciziei de 

respingere 
parţială a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2017.05.11 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.09.08 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 34, 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.   

2 Marcă internaţională 
 

DIVISION asiatique 
 

IR 1245573 2015.03.10 
 

Dr. Nicolai von 
Füner, DE 

Dr. Nicolai von Füner, DE 2016.07.18 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.05.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.16 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate, în baza art. 6quinquies al Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale, 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 09, 16, 21, 
25, 26, 35, 41, 45. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

3 Marcă naţională 
 

 037477 
2015.08.17  
CERMICOM 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

CERMICOM 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2016.11.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a mărcii 

2017.05.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.09.14.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Invenţie 
 

Metodă de tratament al 
fibrozei şi 
cancerului 

 
a 2015 0076 
2014.01.20  
GENFIT, FR 

GENFIT, FR 2017.03.15 
privind 

restabilirea în dreptul 
de a contesta 

împotriva hotărârii de 
respingere a 

cererii de brevet de invenție  

2017.05.11 1. Se respinge cererea de restabilire în 
drepturi nr. 1494 din 2017.03.15.  
2. Cererea de examinare a contestaţiei nr. 1495 din 2017.03.15 nu se admite spre 
examinare în Comisia de Contestaţii. 
3. Taxa achitată pentru examinarea contestaţiei se transferă în rezerva 
plătitorului.  
 

 
  Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                            Andrei Popa 


