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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna mai 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 

 

 
 

038125 
2015.12.23 

 
AXAIMOBIL 
S.R.L., MD 

AXAIMOBIL 
S.R.L., MD 

2017.08.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.05.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.07.07 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
serviciile revendicate în cerere din clasa 36. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementului verbal „imobil”, cu excepţia 
executării grafice deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

040747 
2017.06.13 

 
EX HACIENDA 

LOS 
CAMICHINES, 
S.A. DE C.V., a 

company 
organized and 
existing under 

the laws of 
Mexico, MX 

EX 
HACIENDA 

LOS 
CAMICHINES, 
S.A. DE C.V., 

a company 
organized and 
existing under 

the laws of 
Mexico, MX 

2018.12.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.05.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.10.22 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 33.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

 
 

042354 
2018.04.19 

 
DINISALL 
S.R.L., MD 

DINISALL 
S.R.L., MD 

2019.02.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.05.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.12.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 29, 35, 39.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 
 

 
 

042148 
2018.03.13 

 
MIRAZUR 

GROUP S.R.L., 
MD 

MIRAZUR 
GROUP 

S.R.L., MD 

2019.03.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.05.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.01.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele servicii din clasa 35: „Servicii de 
comerţ online, cu amănuntul şi cu ridicata a 
îmbrăcămintei”. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal 
„Boutique”, cu excepţia executării grafice 
deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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5 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1372317 
2017.02.21 

 
Ferrari Ventilatori 
Industriali S.p.A., 

IT 

Ferrari 
Ventilatori 
Industriali 
S.p.A., IT 

 

2019.03.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.05.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.01.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 11. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
părţii verbale „INDUSTRIAL FAN 
TECHNOLOGY”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1369183 
2017.08.02 

 
SEAT, S.A., ES 

SEAT, S.A., 
ES 

2019.03.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.05.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.12.20 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 12, 25, 27. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra literelor „F” şi „R” luate 
separat, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 


