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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna noiembrie 2018 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 naţională 

 
 

041109 
2017.09.05 

 
ROŞCA Victor, 

MD 

ORHEI-VIT 
S.A., MD 

2018.08.23 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.11.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.07.02. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

PERNA MEA 
 

039819 
2016.12.01 

 
MOŞIN Cristina, 

MD 

MOŞIN 
Cristina, MD 

2018.08.17 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.07.27. 
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) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor), în total - 
375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

3 Marcă naţională 

 
 

040353 
2017.03.22 

 
PANPRINT 
S.R.L., MD 

PANPRINT 
S.R.L., MD 

2018.08.16 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.08.03. 
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) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor), în total - 
375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  



Executor:  
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Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul este o 
întreprindere care întruneşte criteriile legale 
stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii. 

4 Marcă naţională 
 

Royal Aqua Lux 
 

038467 
2016.03.02 

 
MOTRICALA 

Petru, MD 

MOTRICALA 
Petru, MD 

2017.08.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.07.07 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 06, 07, 08, 11, 12. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
verbal „Lux”. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
 

TOTTIS 
 

040970 
2017.08.02 

 
T.D.ECONOM 

S.R.L., MD 

Zott SE & Co. 
KG, DE 

2018.08.22 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.11.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.06.22. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 
 

YESMOKE 
 

039504 
2016.09.21 

 
IMPERIAL UNIT 

S.R.L., MD 

IMPERIAL 
UNIT S.R.L., 

MD 

2018.05.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.03.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

7 Marcă naţională 
 

Black Friday 
 

037078 
2015.05.21 

 
DANTE 

INTERNATIONAL 
S.A., RO 

DANTE 
INTERNATIO
NAL S.A., RO 

2017.07.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.05.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

8 Marcă naţională 
 

 
 

038249 
2016.01.22 

 
Walton 

International 
Ltd., KY 

Walton 
International 

Ltd., KY 

2017.08.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.24.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

9 Marcă naţională 

 
 

041300 
2017.10.06 

 
BODRUG 

Serghei, MD 
BODRUG Dmitri, 

MD 

BODRUG 
Serghei, MD, 

BODRUG 
Dmitri, MD 

2018.08.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.06.22 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 19: „uşi; 
conducte rigide nemetalice pentru 
construcţie; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; toate 
produsele sus-menţionate cu excepţia 
podelelor nemetalice, parchetului, podelelor 
de parchet, frizelor de parchet, doagelor, 
plăcilor nemetalice pentru podini, podele; 
podelelor din plăci nemetalice; acoperişurilor, 
făţuirii nemetalice de construcţii pentru 
pereţi”. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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10 Marcă naţională 

 
039205 

2016.07.21 
 

S.C. ORLANDO 
IMPORT 

EXPORT 2001 
S.R.L., RO 

S.C. 
ORLANDO 
IMPORT 
EXPORT 

2001 S.R.L., 
RO 

2018.06.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.03.30.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 

 
 

040830 
2017.06.30 

 
NATUR BRAVO 

S.A., 
întreprindere cu 

capital străin, 
MD 

NATUR 
BRAVO S.A., 
întreprindere 

cu capital 
străin, MD 

2018.08.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.06.08 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor din clasele 29, 30, 31, 
32, 33, 34, fără extinderea dreptului exclusiv 
asupra elementului verbal „delicios”, cu 
excepţia executării grafice deosebite şi 
pentru totalitatea serviciilor din clasele 35, 
39, 44.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 

 
 

040415 
2017.03.28 

 
DAMALIO 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

SUPRATEN 
S.A., MD 

2018.06.13 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.12.05 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.05.31.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă 
internaţională 

IR 1336988 
2016.07.06 

 
dm-drogerie 

markt GmbH + 
Co. KG, DE 

dm-drogerie 
markt GmbH 
+ Co. KG, DE 

2018.08.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.06.18 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 03, 08, 11, 21, 26.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

14 Marcă 
internaţională 

 
CAPTAIN 
RONDO 

 
IR 1214818 
2014.07.29 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.07.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.11.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.20 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 30: „Produse 
de patiserie şi cofetărie, cu excepţia gumei 
de mestecat, a pastilelor de mentă sau a 
altor pastile; produse de patiserie şi cofetărie 
cu ciocolată, produse de patiserie din 
ciocolată”.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

15 Marcă 
internaţională 

 
RONDISSIMO 

 
IR 1207992 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.06.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 

2018.11.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.18 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 30: „Produse 
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2014.06.03 
 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

înregistrare a 
mărcii 

de patiserie şi cofetărie, cu excepţia gumei 
de mestecat, a pastilelor de mentă sau a 
altor pastile; biscuiţi, vafe, napolitane, 
napolitane rulou; toate produsele menţionate 
cu sau fără ciocolată, cu excepţia gumei de 
mestecat, a pastilelor de mentă sau a altor 
pastile”.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

16 Invenţie 
 

Solutii 
midriatice şi 

antiinflamatorii 
stabile fără 
conservanţi 

pentru injectare 
 

a 2015 0050 
2013.10.23 

 
OMEROS 

CORPORATION, 
US 

OMEROS 
CORPORATI

ON, US 

2018.04.19 
împotriva 

hotărârii de 
respingere a 

cererii de brevet 
de invenţie 

2018.11.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
brevete din 2018.02.16. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru finalizarea procedurilor.  
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 
 


