
Executor:  
Luminiţa Bódarev  

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna mai 2017 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 
pronunțării hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 VIGRO 
 

033721 2013.09.10 
 

SEVITEL-CENTRU S.R.L., 
MD 

SEVITEL-
CENTRU S.R.L., MD 

2014.12.11 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2014.10.10 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea   procedurilor.  
 

2 Marcă naţională 

 037291 
2015.07.09 

 SANDRILIONA 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

SANDRILIONA S.R.L., societate 
comercială, 

MD 

2016.09.27 împotriva 
deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.08.01 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 

  038767 
2016.04.13 

 EURO-ALCO 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

MOLDAVSCHII 
STANDART S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 

străin, fabrică 
de vinuri şi 

divinuri, MD, 
MD 

2016.12.26 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2017.05.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.11.18. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 

  037476 
2015.08.18 

 
OCHSNER 

Nadejda, MD 

OCHSNER 
Nadejda, MD 

2017.02.02 
împotriva deciziei de 

respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.12.02 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
„servicii de alimentaţie publică” din clasa 43 
şi totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 45. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 

5 Marcă 
internaţională  NESCAFE 

ALEGRIA 

Société des 
Produits Nestlé S.A., 

CH 

2017.01.09 
împotriva deciziei de 

respingere 
parţială a cererii 

2017.05.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2016.11.09. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
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IR 1071447 
2011.02.28 

 
Société des Produits Nestlé 

S.A., CH 

de înregistrare a 
mărcii 

procedurilor. 
 

6 Marcă 
internaţională 

  
IR 1254179 
2015.03.11 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.11.29 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.11.08 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasele 
29, 30, 31, 32, 33, provenite din Polonia. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

7 Marcă internaţională 
 

FORESTO 
 

IR 1084806 
2011.07.12  

Bayer Intellectual 
Property GmbH, 

DE 

Bayer Intellectual 
Property 

GmbH, DE 

2016.12.16 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.11.01 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru produsele „preparate insecticide pentru 
animalele de companie, zgărzi antiparazitare 
pentru animalele de companie” din clasa 05. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 
 

8 Marcă 
internaţională 

 Французские 
каникулы 

 
IR 1246062 2015.02.02 

 
Joint-Stock Company 

"Yuzhuralkondite
r", RU 

Joint-Stock 
Company 

"Yuzhuralkond
iter", RU 

2016.11.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.05.16 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.10.31 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 Invenţie 
 Elevator vertical cu pilon 
 

s 2010 0178 
2010.10.26 
Nr. brevet  

455 
 

SPÎNU Vladimir, 
MD 

SPÎNU 
Vladimir, MD 

2017.01.31 
privind 

restabilirea în dreptul 
de prelungi 
termenul de 
valabilitate al 
brevetului de 

invenție 

2017.05.16 Se restabileşte în drepturi titularul brevetului 
de invenţie de scurtă durată nr. 455 din 
2010.10.26 privind solicitarea prelungirii termenului de valabilitate pe o nouă 
perioadă. 

 
 
      Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                        Andrei Popa 


