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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna ianuarie 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 naţională 

 
042506 

2018.05.21 
 

MOISEI 
Alexandru, MD 

MOISEI 
Alexandru, 

MD 

2019.07.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.01.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.05.31. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 

 
 

042369 
2018.05.02 

 
OBEREGAGRO 

S.R.L., 
întreprindere cu 

capital străin, 
MD 

OBEREGAGR
O S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
străin, MD 

2019.09.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.01.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.08.28. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1372134 
2017.01.27 

 
"TUBĄDZIN 

ZNAKI 
TOWAROWE" 

spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnoś
cią, PL 

"TUBĄDZIN 
ZNAKI 

TOWAROWE" 
spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialn

ością, PL 

2019.05.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.01.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.03.13 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele „plăci ceramice” din clasa 19. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

4 Marcă 
internaţională 
MONOLITH 
TUBĄDZIN 

 
IR 1370899 
2017.01.27 

 
"TUBĄDZIN 

MANAGEMENT 
GROUP" 

SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIAL

NOŚCIĄ, PL 

"TUBĄDZIN 
MANAGEME
NT GROUP" 
SPÓŁKA Z 

OGRANICZO
NĄ 

ODPOWIEDZI
ALNOŚCIĄ, 

PL 

2019.07.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.01.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.23 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele „plăci ceramice” din clasa 19. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

Limited liability 
company 
"Kyrskii 

Solod", RU 

2019.06.28 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

2020.01.28 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1343991 din 2016.08.25. 
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IR 1343991 
2016.08.25 

 
Limited liability 

company 
"Kyrskii Solod", 

RU 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

6 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1343991 
2016.08.25 

 
Limited liability 

company 
"Kyrskii Solod", 

RU 

Limited liability 
company 
"Kyrskii 

Solod", RU 

2019.06.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.01.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.10.12 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsul „malţ pentru berărie şi distilerie, cu 
provenienţă din regiunea Kursk” din clasa 
31. Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale „KURSK MALT”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

7 Marcă naţională 

 
Nr. certificat 

19658 
024252 

2008.09.24 
 

LOPATENCO 
Iurie, MD 

LOPATENCO 
Iurie, MD 

2019.05.30 
repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2020.01.30 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
19658 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 

 
043130 

2018.09.26 
 

VINĂRIA 
ROMĂNEŞTI 
S.R.L., MD 

VINĂRIA 
ROMĂNEŞTI 
S.R.L., MD 

2019.10.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.01.30 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.08.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33 şi pentru serviciile „lucrări de 
birou” din clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

9 Marcă naţională 

 
 

036767 
2015.03.25 

 
Fratelli Martini 
Secondo Luigi 

S.p.A., IT 

Fratelli Martini 
Secondo Luigi 

S.p.A., IT 

2017.08.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.01.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.06.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă 
internaţională 

 
IR 1391750 
2017.09.08 

 
Aktsionernoe 
obshchestvo 
"Kazanskiy 

zhirovoy 
kombinat", RU 

Aktsionernoe 
obshchestvo 
"Kazanskiy 

zhirovoy 
kombinat", RU 

2019.09.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2020.01.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.06.21 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.  
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11 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1389564 
2017.09.08 

 
Aktsionernoe 
obshchestvo 
"Kazanskiy 

zhirovoy 
kombinat", RU 

Aktsionernoe 
obshchestvo 
"Kazanskiy 

zhirovoy 
kombinat", RU 

2019.09.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parțială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.01.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.08 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 29, 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

12 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1391943 
2017.11.14 

 
Aktsionernoye 
obshchestvo 
"Kazanskiy 

zhirovoy 
kombinat", RU 

Aktsionernoye 
obshchestvo 
"Kazanskiy 

zhirovoy 
kombinat", RU 

2019.09.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parțială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.01.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.29 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 29, 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaţională 

 
IR 1391751 
2017.09.08 

 
Aktsionernoe 
obshchestvo 
"Kazanskiy 

zhirovoy 
kombinat", RU 

Aktsionernoe 
obshchestvo 
"Kazanskiy 

zhirovoy 
kombinat", RU 

2019.09.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parțială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2020.01.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.06.13 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 29, 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

14 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1005168 
2008.12.26 

 
QUARTLINK 

HOLDING 
LIMITED, 
a private 

company limited, 
CY 

QUARTLINK 
HOLDING 
LIMITED, 
a private 
company 

limited, CY 

2019.11.08 
împotriva 

Declaraţiei 
Direcţiei mărci şi 
design industrial 
de respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

contractului de 
cesiune  

2020.01.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Declaraţia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.17 şi se 
acceptă înregistrarea contractului de cesiune 
a drepturilor asupra mărcii pentru produsul 
din clasa 30: maioneză, de provenienţă din 
Federaţia Rusă. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 
 
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Viorel Iustin 
 


