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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna octombrie 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 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă 

internaţională 

 
IR 1448305 
2017.10.18 

 
MONCLER 
S.P.A., IT 

MONCLER 
S.P.A., IT 

2020.07.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.10.07 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.05.15. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

2 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1450763 
2017.10.18 

 
MONCLER 
S.P.A., IT 

MONCLER 
S.P.A., IT 

2020.07.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.10.07 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.05.19. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea     
procedurilor.  
 

3 Marcă 
internaţională 

VIASAT 
 

IR 1354015 
2017.04.19 

 
ViaSat, Inc., US 

ViaSat, Inc., 
US 

2019.07.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.10.07 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.05.17. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea      
procedurilor.  
 

4 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1424138 
2018.05.07 

 
TOLSA, S.A., ES 

TOLSA, S.A., 
ES 

2020.06.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.10.07 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.02.04 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.  
 

5 Marcă naţională 

 
 

043838 
2019.02.20 

 
CIUMAC 

Nicolae, MD 

CIUMAC 
Nicolae, MD 

2020.07.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.10.07 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.03.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 36. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale „i” şi 
„Asigurari”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
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3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 

 
 

044766 
2019.08.30 

 
EVENIMENTE 

NRG S.R.L., MD 

EVENIMENTE 
NRG S.R.L., 

MD 

2020.06.29 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
excluderea de la 

protecţie 
exclusivă a 
elementului  

verbal 

2020.10.07 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.06.13 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
serviciile „divertisment; activităţi sportive şi 
culturale” din clasa 41.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 

 
 

044041 
2019.04.01 

 
GSS - 

SECURITATE 
S.R.L., MD 

GSS - 
SECURITATE 

S.R.L., MD 

2020.06.02 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
excluderea de la 

protecţie 
exclusivă a 
elementelor 

verbale 

2020.10.07 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2020.02.12. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 

 
 

043695 
2019.01.21 

 
SENTAU S.R.L., 

MD 

BABYLISS 
SARL, FR 

2020.03.22 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2020.10.08 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.02.06 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 043695 din 2019.01.21, pe numele 
solicitantului SENTAU S.R.L., MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

9 Marcă 
internaţională 

 
IR 1445113 
2018.12.12 

 
Victoria's Secret 

Stores 
Brand 

Management, 
Inc., US 

Victoria's 
Secret Stores 

Brand 
Management, 

Inc., US 

2020.06.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.10.08 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.05.19 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

10 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1450506 
2018.07.25 

 
MAZZA 

GRAZIANO, IT 

MAZZA 
GRAZIANO, 

IT 

2020.07.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.10.08 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.05.22 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 09, 14, 
16, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 43. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
verbale „mille 885", „Montegranaro", cu 
excepţia executării grafice deosebite.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Viorel Iustin 
 


