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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna ianuarie 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 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

MORAR 
 

036203 
2014.11.28 

 
MORAR Victoria, 

MD 

MORAR 
Victoria, MD 

2017.09.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.08.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 32, 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
Вирус Блокер 

 
039328 

2016.08.10 
 

Europharm (UK) 
CO. LTD, GB 

Europharm 
(UK) CO. 
LTD, GB 

2017.07.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.25 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.14. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 

 
039150 

2016.07.18 
 

Vel Pitar S.A., 
societate 

comercială, RO 

Vel Pitar S.A., 
societate 

comercială, 
RO 

2017.07.24 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii, cu 
excluderea de la 

protecţie 
exclusivă a 
elementelor 

verbale 
„Classe”, „Noire”, 
„100% Pâine din 
făină integrală 

de SECARĂ fără 
alte tipuri de 

făină”, cu 
excepția 

executării grafice 
deosebite 

2018.01.25 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.14. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 
FASSBRAUSE 

 
037955 

2015.11.26 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.10.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.08.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 32, 33, 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
GOLDEN BRAU 

 
036843 

2015.04.06 
 

EFES VITANTA 

Heineken 
Romania S.A., 

RO 

2016.07.18 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.01.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.19 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 036843 din 2015.04.06, pe numele 
solicitantului EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere mixtă, MD. 
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MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 250 
Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 

6 Marcă 
internaţională 

FULL ON - TILL 
IT'S GONE 

 
IR 1310435 
2016.04.29 

 
HARIBO Holding 
GmbH & Co. KG, 

DE 

HARIBO 
Holding 

GmbH & Co. 
KG, DE 

2017.10.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.09.18 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

7 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1045371 
2010.06.10 

 
S.C. TERAPIA 

SA, RO 

S.C. TERAPIA 
SA, RO 

2017.07.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.05.12 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea  
procedurilor. 

8 Marcă 
internaţională 

NEO-
BOTANICA 

 
IR 1283164 
2015.10.09 

 
Open-Type Joint 
Stock Company 
„ROT FRONT”, 

RU 

Open-Type 
Joint Stock 
Company 

„ROT 
FRONT”, RU 

2017.10.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.06.23 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

9 Marcă 
internaţională 

 
IR 1304549 
2016.03.01 

 
Joint-Stock 
Company 
„Krasnyj 

Octyabr”, RU 

Joint-Stock 
Company 
„Krasnyj 

Octyabr”, RU 

2017.09.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.25 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.08.18. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

10 Desene si 
modele 

 

 
f 2016 0036 
2016.06.30 

 
STEŢCO 

Alexandru, MD 

STEŢCO 
Alexandru, 

MD 

2017.09.26 
împotriva 

Hotărârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

desenului, 
modelului 
industrial 

2018.01.25 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.07.26. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

11 Marcă naţională Energy 
Beverages 

LLC, A 
Delaware 
Limited 
Liability 

2017.07.14 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.01.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.06.16 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 34. Dreptul exclusiv nu se va 
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038174 
2016.01.04 

GOGU Marin, 
MD 

Company, US extinde asupra tuturor elementelor verbale, 
cu excepţia „burn”, „NRG”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 

 
 

039109 
2016.07.05 

 
BALAN Petru, 

MD 

BALAN Petru, 
MD 

2017.10.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.26 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.08.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele „carne, peşte, păsări şi vânat; 
extracte din carne; fructe şi legume 
conservate, congelate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi 
produse lactate” din clasa 29. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 

 
 

037315 
2015.07.10 

 
CASA AUDIO 

S.R.L., MD 

CASA AUDIO 
S.R.L., MD 

2017.10.31 
împotriva 
deciziei  

prin care s-a 
considerat 

retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.01.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.09.21. 
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.  

14 Marcă naţională 

 
 

039309 
2016.08.04 

 
SAVINÎH 

Constantin, MD 

SAVINÎH 
Constantin, 

MD 

2017.09.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.01.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.08.18 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 35, 36, 37, 39, 41, 43, în legătură 
cu decăderea motivului de refuz. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

15 Marcă naţională 

 
 

037997 
2015.10.26 

 
FRUMUSACHI 
Eugenia, MD 

FRUMUSACHI 
Eugenia, MD 

2017.11.17 
împotriva 
deciziei  

prin care s-a 
considerat 

retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.01.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.09.21. 
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 
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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. 

16 Marcă naţională 

 
037497 

2015.08.24 
 

S.C. 
INTERMARK 
S.R.L., RO 

S.C. 
INTERMARK 
S.R.L., RO 

2017.10.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.01.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.08.21. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

17 Marcă 
internaţională 

ALDiVA 
THANKS 

 
IR 1288723 
2015.10.26 

 
TAYYAR 

INVESTMENT 
FINANSAL 
YÖNETIM 
ANONIM 

ŞIRKETI, TR 

TAYYAR 
INVESTMENT 

FINANSAL 
YÖNETIM 
ANONIM 

ŞIRKETI, TR 

2017.09.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.07.14. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

18 Marcă 
internaţională 

POWERGUARD 
 

IR 1297995 
2016.03.31 

 
Edgewood 

Partner 
Insurance 
Center, US 

Edgewood 
Partner 

Insurance 
Center, US 

2017.09.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.07.14 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
serviciile revendicate în cerere din clasa 36. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

19 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1243207 
2015.02.24 

 
Kaufland 

Warenhandel 
GmbH & Co. KG, 

DE 
 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2017.10.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.01.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.08.11 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

20 Invenţie 
internaţională 

 
Antagonisti ai 

activin-ActRII si 
utilizările lor 

pentru 
tratamentul 

anemiei 
 

CELGENE 
CORPORATI

ON, US 
ACCELERON 

PHARMA 
INC., US 

 

2017.11.24 
privind 

restabilirea în 
dreptul de a 

deschide faza 
 naţională 
conform 

procedurii 
Tratatului de 
cooperare în 

2018.01.26 Se restabilesc în drepturi solicitanţii privind 
cererea nr. PCT/US2015/063595 din 
2015.12.03. 
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PCT/US2015/ 
063595 

2015.12.03 
 

CELGENE 
CORPORATION, 

US 
ACCELERON 

PHARMA INC., 
US 

domeniul 
brevetelor (PCT) 

21 Invenţie 
 

Metodă de 
tratament al 
tuberculozei 

oculare 
 

s 2010 0195 
2010.11.22 

Nr. brevet 371 
 

INSTITUŢIA 
MEDICO - 

SANITARÄ‚ 
PUBLICÄ‚ 

INSTITUTUL DE 
FTIZIOPNEUMO
LOGIE CHIRIL 
DRAGANIUC, 

MD 

INSTITUŢIA 
MEDICO - 

SANITARÄ‚ 
PUBLICÄ‚ 

INSTITUTUL 
DE 

FTIZIOPNEU
MOLOGIE 

CHIRIL 
DRAGANIUC, 

MD 

2017.12.04 
privind 

restabilirea în 
dreptul 

de a revalida 
brevetul de 
invenţie de 

scurtă durată  
 

2018.01.26 1. Se restabileşte în drepturi titularul şi se 
revalidează brevetul de invenţie de scurtă 
durată nr. 371 din 2010.11.22. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete nr. 
3439 din 2017.06.12 privind decăderea 
titularului din drepturile ce decurg din 
brevetul de invenţie de scurtă durată nr. 371, 
din motivul neachitării taxei de menţinere în 
vigoare, în termenul stabilit.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru continuarea procedurilor. 
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                            Lilia Bolocan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executor: 
Bódarev Luminita 

 


