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Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii  
în luna decembrie 2015 în privin a c rora procedura a fost 

finalizat  
Se publica urm toarele date: num rul curent, denumirea OPI, num rul i data depozitului, num rul 

titlului de protec ie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii i obiectul contesta iei,  
data examin rii contesta iei, rezultatul examin rii contesta iei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. i data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protec ie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
i obiectul 

contesta iei 

Data 
examin rii 
contesta iei 

Rezultatul examin rii contesta iei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marc  na ional  

 
KÜ 

 
034983 

2014.04.23 
 

GELIBERT 
S.R.L., MD 

GELIBERT 
S.R.L., MD 

2015.09.07 
împotriva 

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

rcii 

2015.12.02 1. Se accept  revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.08.21. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, solicitantul 
urmeaz  s  achite taxa pentru înregistrarea 
i eliberarea certificatului de înregistrare a 

rcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din 
Taxele pentru servicii cu semnifica ie juridic  
în domeniul protec iei obiectelor propriet ii 
intelectuale, aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) i taxa 
nepl tit  în termenul prev zut - 125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protec ia 

rcilor), în total - 375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Not : Pentru taxele men ionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dac  solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condi iile legale 
dreptul s u pîn  la data pl ii i este o 
întreprindere care întrune te criteriile stabilite 
în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
iulie 2006 privind sus inerea sectorului 
întreprinderilor mici i mijlocii. 
 

2 Marc  na ional  
 

GLENSCOTT 
 

035361 
2014.07.02 

 
VOX-DESIGN 

S.R.L., firm , MD 

The Scotch 
Whisky 

Association, 
GB 

2015.07.29 
împotriva 

înregistr rii 
rcii 

2015.12.02 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.29 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 33: 
"whisky i b uturi alcoolice pe baz  de 
whisky fabricate în Sco ia". 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

3 Marc  na ional  
 

  
035605 

2014.08.12 
 

International 
Supermarket 

Stores Ltd., FR 

MURZAC 
Marin, MD 

2015.08.07 
împotriva 

înregistr rii 
rcii 

2015.12.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia Direc iei 

rci i design industrial din 2015.07.29. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



 

Executor: 
Balabanu Lumini a 
 
 

4 Marc  
interna ional  

  
IR 1193288 
2013.11.27 

 
Abena Holding 

A/S, DK 

Abena 
Holding A/S, 

DK 

2015.10.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.12.02 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.08.06 i se 
accept  protec ia m rcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 05, 16.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Marc  na ional  
 

  
 

036140 
2014.11.17 

 
T.O.V. 

"PHARMACOM 
LABS", UA 

T.O.V. 
"PHARMACOM 

LABS", UA 

2015.10.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.12.03 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.08.14 i se 
accept  înregistrarea m rcii solicitate pentru 
urm toarele produse din clasa 05: "produse 
farmaceutice i veterinare". 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marc  na ional  

  
 

036096 
2014.11.10 

 
CHINA 

TOBACCO 
HUNAN 

INDUSTRIAL 
CO., LTD, CN 

 

CHINA 
TOBACCO 

HUNAN 
INDUSTRIAL 
CO., LTD, CN 

2015.10.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.12.03 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.08.06 i se 
accept  înregistrarea m rcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 34. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marc  
interna ional  

 

 IR 1183393 
2013.09.06 

 
National 

Geographic 
Society, US 

National 
Geographic 
Society, US 

2015.05.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.12.03 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.03.02. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

8 Marc  
interna ional  

 
UNIDOX 

 
IR 370187 
1970.07.28 

 
Astellas Pharma 
Europe B.V., NL 

 

Astellas 
Pharma 

Europe B.V., 
NL 

2014.04.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.12.03 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.01.31 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

9 Marc  
interna ional  

 
VYPE 

 
IR 1202442 
2013.10.16 

 
Nicoventures 

Holdings Limited, 
GB 

Nicoventures 
Holdings 

Limited, GB 

2015.10.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.12.03 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.12 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 05, 09, 10, 34.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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Balabanu Lumini a 
 
 

10 Marc  
interna ional  

 
 

 
 

IR 1215484 
2014.06.12 

 
Nemiroff 

Intellectual 
Property 

Establishment, LI 

Nemiroff 
Intellectual 
Property 

Establishment, 
LI 

2015.10.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.12.03 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.29 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 33: 
"votc , b uturi spirtoase; b uturi distilate; 
lichioruri amare (bitter), extracte alcoolice; 
esen e alcoolice" i totalitatea serviciilor din 
clasa 35.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

11 Marc  na ional  

  
035320 

2014.06.23 
 

CEBOTARESCU 
Dumitru, MD 

TOP-
VACAN A 
S.R.L., MD 

2015.05.27 
împotriva 

înregistr rii 
rcii 

2015.12.04 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.05.29. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marc  
interna ional  

 
 

IR 808626 
2003.07.21 

 
SEGAFREDO 

ZANETTI 
COFFEE 

SYSTEM S.p.A. 
(emploi alternatif 

de la 
dénomination 

abrégée de "S.Z. 
COFFEE 
SYSTEM 

S.p.A."), IT 

SEGAFREDO 
ZANETTI 
COFFEE 
SYSTEM 

S.p.A. 
(emploi 

alternatif de la 
dénomination 
abrégée de 

"S.Z. COFFEE 
SYSTEM 

S.p.A."), IT 

2015.10.09 
împotriva 

deciziei de 
acceptare 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.12.04 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.05.29 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 11, 30, 37.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

13 Marc  
interna ional  

  
IR 1203700 
2014.04.01 

 
B.I.G. 

Floorcoverings, 
naamloze 

vennootschap, 
BE 

B.I.G. 
Floorcoverings, 

naamloze 
vennootschap, 

BE 

2015.10.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.12.04 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.08.07 i se 
accept  protec ia m rcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 01, cu excep ia: "humus, p mînt 
cultivabil, preparate fertilizante, culturi de 
microorganisme cu excep ia celor de uz 
medical i veterinar; "solt" de cultivat" i 
pentru totalitatea produselor din clasa 24.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                       Svetlana Munteanu 

 


