Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii
în luna ianuarie 2016 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

Contestatar

Data depunerii
i obiectul
contesta iei

Data
examin rii
contesta iei

Rezultatul examin rii contesta iei

3
PÎNZARU
Dan, MD

4
2015.05.11
împotriva
înregistr rii
rcii

5
2016.01.26

The Procter &
Gamble
Company, US

2015.06.19
împotriva
deciziei de
respingere total
a cererii de
înregistrare a
rcii

2016.01.26

6
1. Se accept par ial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrog Decizia Departamentului M rci,
Modele i Desene Industriale din 2015.04.23
i se accept înregistrarea m rcii solicitate
pentru totalitatea produselor i serviciilor
revendicate în cerere din clasele 09, 39, 43
i 35, cu excep ia „serviciilor de
comercializare a produselor din clasa 25:
îmbr
minte, înc
minte, articole care
servesc la acoperirea capului”.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se men ine în vigoare Decizia
Departamentului M rci, Modele i Desene
Industriale din 2015.04.23.
3. Se transmite dosarul în arhiv .

INCASO
S.R.L.,
întreprindere
mixt , MD

2015.09.03
împotriva
deciziei de
respingere total
a cererii de
înregistrare a
rcii

2016.01.26

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se men ine în vigoare Decizia
Departamentului M rci, Modele i Desene
Industriale din 2015.07.03.
3. Se transmite dosarul în arhiv .

DULCINELLA
S.R.L.,
societate
comercial ,
MD

2015.09.15
împotriva
deciziei de
respingere
par ial a cererii
de înregistrare a
rcii

2016.01.26

1. Se accept revendicarea contestatarului.
2. Se abrog Decizia Departamentului M rci,
Modele i Desene Industriale din 2015.07.17
i se accept înregistrarea m rcii solicitate
pentru totalitatea produselor i serviciilor
revendicate în cerere din clasele 30, 35, 43.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale „PATISERIE”, „FONDAT
ÎN 2005”.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

DULCINELLA
S.R.L.,
societate
comercial ,

2015.09.15
împotriva
deciziei de
respingere

2016.01.26

1. Se accept revendicarea contestatarului.
2. Se abrog Decizia Departamentului M rci,
Modele i Desene Industriale din 2015.07.17
i se accept înregistrarea m rcii solicitate

Nr. i data
depozitului/
Nr. titlului de
protec ie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marc na ional
KHEOPS
035993
2014.10.23
RUSOV Alina,
MD

2

Marc na ional
GERMSHIELD
035289
2014.06.17

3

The Procter &
Gamble
Company, US
Marc na ional
INCASSO
035435
2014.07.14

4

INCASO S.R.L.,
întreprindere
mixt , MD
Marc na ional

034895
2014.04.10

5

DULCINELLA
S.R.L., societate
comercial , MD
Marc na ional

Executor:
Bódarev Lumini a

1

pentru totalitatea produselor i serviciilor
revendicate în cerere din clasele 30, 35, 43.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale „PATISERIE”, „FONDAT
ÎN 2005”.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

MD

par ial a cererii
de înregistrare a
rcii

SUN
Communicatio
ns S.R.L.,
întreprindere
mixt , MD

2015.06.04
împotriva
deciziei de
respingere total
a cererii de
înregistrare a
rcii

2016.01.26

1. Se accept revendicarea contestatarului.
2. Se abrog Decizia Departamentului M rci,
Modele i Desene Industriale din 2015.04.07
i se accept înregistrarea m rcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasele 35, 37, 38, 42. Dreptul
exclusiv nu se va extinde asupra elementului
verbal „live”.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

SUN
Communicatio
ns S.R.L.,
întreprindere
mixt , MD

2015.06.04
împotriva
deciziei de
respingere total
a cererii de
înregistrare a
rcii

2016.01.26

1. Se accept revendicarea contestatarului.
2. Se abrog Decizia Departamentului M rci,
Modele i Desene Industriale din 2015.04.07
i se accept înregistrarea m rcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasele 35, 37, 38, 42. Dreptul
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor
verbale „live”, „tv”, „live tv”.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

NOVARTIS
AG, CH

2015.08.21
privind
repunerea în
dreptul de a
contesta
împotriva
deciziei de
respingere
par ial a cererii
de înregistrare a
rcii
2015.10.26
împotriva
deciziei de
respingere
par ial a cererii
de înregistrare a
rcii

2016.01.26

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1180769 din 2013.09.19.

2016.01.26

1. Se accept revendicarea contestatarului.
2. Se abrog Decizia Direc iei m rci i
design industrial din 2015.07.28 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.

2015.11.02
împotriva
deciziei de
respingere
par ial a cererii
de înregistrare a
rcii

2016.01.26

1. Se accept revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrog Decizia Direc iei m rci i
design industrial din 2015.09.03 i se
accept protec ia m rcii solicitate pentru
totalitatea produselor i serviciilor
revendicate în cerere din clasele 09, 16, 35,
41, 42.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i

034898
2014.04.10

6

DULCINELLA
S.R.L., societate
comercial , MD
Marc na ional

034798
2014.03.20

7

SUN
Communications
S.R.L.,
întreprindere
mixt , MD
Marc na ional

034799
2014.03.20

8

SUN
Communications
S.R.L.,
întreprindere
mixt , MD
Marc
interna ional
VERION
IR 1180769
2013.09.19
NOVARTIS AG,
CH

9

Marc
interna ional

Obshchestvo
s
ogranichenno
y
otvetstvennost
yu
„MIR OFISA”,
RU

IR 1202467
2014.02.25

10

Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
„MIR OFISA”,
RU
Marc
interna ional

IR 1183443
2013.05.07
The American

The American
Society of
Mechanical
Engineers, US

Executor:
Bódarev Lumini a

2

11

Society of
Mechanical
Engineers, US
Marc
interna ional

design industrial pentru continuarea
procedurilor.
The American
Society of
Mechanical
Engineers, US

2015.11.02
împotriva
deciziei de
respingere
par ial a cererii
de înregistrare a
rcii

2016.01.26

1. Se accept revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrog Decizia Direc iei m rci i
design industrial din 2015.09.03 i se
accept protec ia m rcii solicitate pentru
totalitatea produselor i serviciilor
revendicate în cerere din clasele 09, 16, 35,
41, 42.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Lidl Stiftung &
Co. KG, DE

2015.11.17
împotriva
deciziei de
respingere total
a cererii de
înregistrare a
rcii

2016.01.26

Lobi-GP
S.R.L., MD

2015.10.30
repunerea în
dreptul de a
reînnoi marca

2016.01.29

Ultradent
Products, Inc.,
US, US

2015.06.18
împotriva
înregistr rii
rcii

2016.01.29

1. Se accept revendicarea contestatarului.
2. Se abrog Decizia Direc iei m rci i
design industrial din 2015.10.06 i se
accept protec ia m rcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 29.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se repune în drepturi titularul m rcii nr.
14487 i se reia procedura de reînnoire.
2. În termen de pîn la o lun din data
expedierii prezentei hot râri, titularul va
achita taxa pentru reînnoirea valabilit ii
certificatului de înregistrare a m rcii pe o
perioad de 10 ani pentru o clas de
produse i servicii - 250 Euro i pentru
fiecare clas de produse i servicii, dep ind
1 - 50 Euro (2x50=100 Euro) (p. 41 din
Taxele pentru servicii cu semnifica ie juridic
în domeniul protec iei obiectelor propriet ii
intelectuale, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997), precum
i taxa de 50 % din cuantumul taxei pentru
reînnoire pentru acordarea unei perioade de
gra ie de 6 luni pentru reînnoirea valabilit ii
certificatului de înregistrare a unei m rci
individuale - 175 Euro (p. 42 din Hot rârea
men ionat ), total - 525 Euro.
3. 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 titularul 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.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se men ine în vigoare Decizia
Departamentului M rci, Modele i Desene
Industriale din 2014.05.29.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

ENDREA
Isidor, MD

2015.11.30
împotriva
deciziei de
respingere
par ial a cererii
de înregistrare a
rcii

2016.01.29

IR 1183804
2013.08.15

12

The American
Society of
Mechanical
Engineers, US
Marc
interna ional
PIKOK
IR 1196788
2013.11.28

13

Lidl Stiftung &
Co. KG, DE
Marc na ional

016771
2005.04.19
Nr. certificat
14487
Lobi-GP S.R.L.,
MD

14

Marc na ional
ULTRADENT
033723
2013.09.10

15

NEGARA Igor,
MD
Marc na ional

036231
2014.12.09

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se men ine în vigoare Decizia Direc iei
rci i design industrial din 2015.09.30.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

ENDREA
Isidor, MD
Executor:
Bódarev Lumini a

3

16

Marc na ional
MOLDAWSKA
WINNICA

VIN RIA
BOSTAVAN
S.R.L.,
întreprindere
mixt , MD

2015.06.19
împotriva
deciziei de
respingere total
a cererii de
înregistrare a
rcii

2016.01.29

1. Se accept par ial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrog Decizia Departamentului M rci,
Modele i Desene Industriale din 2015.04.17
i se accept înregistrarea m rcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se
va extinde asupra fiec rui element verbal în
parte.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

UNICOSMETI
C Company
Limited, RU

2015.10.09
privind
repunerea în
dreptul de a
contesta
împotriva
deciziei de
respingere total
a cererii de
înregistrare a
rcii

2016.01.29

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1192661 din 2013.12.17.

Opel Special
Vehicles
GmbH, DE

2015.10.13
împotriva
deciziei de
respingere total
a cererii de
înregistrare a
rcii

2016.01.29

1. Se accept revendicarea contestatarului.
2. Se abrog Decizia Direc iei m rci i
design industrial din 2015.08.18 i se
accept protec ia m rcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 12.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

S.C. DAAS
IMPEX S.R.L.,
RO

2015.10.13
împotriva
deciziei de
respingere
par ial a cererii
de înregistrare a
rcii

2016.01.29

1. Se accept revendicarea contestatarului.
2. Se abrog Decizia Direc iei m rci i
design industrial din 2015.08.05 i se
accept protec ia m rcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasele 35, 39.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

BETEK BOYA
VE KIMYA
SANAYI
ANONIM
IRKETI, TR

2015.11.24
împotriva
deciziei de
respingere
par ial a cererii
de înregistrare a
rcii

2016.01.29

1. Se accept revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrog Decizia Direc iei m rci i
design industrial din 2015.11.18 i se
accept protec ia m rcii solicitate pentru
totalitatea produselor i serviciilor
revendicate în cerere din clasele 01, 02, 16,
17, 19, 35.
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

034932
2014.04.11

17

VIN RIA
BOSTAVAN
S.R.L.,
întreprindere
mixt , MD
Marc
Interna ional
ESTEL Haute
Couture
IR 1192661
2013.12.17

18

UNICOSMETIC
Company
Limited, RU
Marc
interna ional
Monza
IR 473 305
1982.11.10

19

Opel Special
Vehicles GmbH,
DE
Marc
interna ional

IR 1207281
2013.11.07

20

S.C. DAAS
IMPEX S.R.L.,
RO
Marc
interna ional

IR 1207002
2013.11.04
BETEK BOYA
VE KIMYA
SANAYI
ANONIM
IRKETI, TR

Pre edintele Comisiei de Contesta ii

Svetlana Munteanu

Executor:
Bódarev Lumini a

4

