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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna mai 2021 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/ 
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
 

 
Nr. certificat 

23296 
027233 

2010.05.26 
 

PORCIULEAN 
Tatiana, MD 

PORCIULEAN 
Tatiana, MD 

2021.02.04 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2021.05.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
23296 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
depune cererea de reînnoire a mărciii şi va 
achita taxa pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a mărcii pe o 
perioadă de 10 ani pentru o clasă de 
produse şi servicii - 250 Euro şi pentru 
fiecare clasă de produse şi servicii, depăţind 
1 - 50 Euro (2x50=100 Euro) (pct. 37 din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), precum şi taxa de 50 % din 
cuantumul taxei pentru reînnoire - 175 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 
6 luni pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a unei mărci 
individuale (pct. 6 din Note ale Hotărârii 
menţionate), total - 525 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Titularul dreptului de protecţie al mărcii 
beneficiază de reduceri în cuantum de 50% 
din tariful stabilit, dacă este persoană fizică 
sau dacă este o întreprindere care întruneşte 
criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 
 

2 Marcă naţională 
 

 
 

043567 
2018.12.19 

 
Chanel SARL, 

CH 
 

Chanel SARL, 
CH 

2020.01.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.05.19 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2019.12.30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

 
 

043689 
2019.01.18 

 
GUŢAN Daniela, 

MD 

GUŢAN 
Daniela, MD 

2020.12.18 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parțială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 
 

2021.05.19 Se repune în dreptul de a contesta 
solicitantul cererii de înregistrare a mărcii 
nr. depozit 043689 din 2019.01.18. 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

 

4 Marcă naţională 
 

 
 

043689 
2019.01.18 

 
GUŢAN Daniela, 

MD 

GUŢAN 
Daniela, MD 

2020.12.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.05.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.08.06 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 25, pentru următoarele servicii: 
"lucrări de birou" din clasa 35 şi "servicii de 
igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni 
şi animale" din clasa 44. 
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: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 

5 Marcă naţională 
 

 
 

042966 
2018.08.21 

 
BODAŞCO Oleg, 

MD 

BODAŞCO 
Oleg, MD 

2020.12.18 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei prin care 
a fost 

considerată 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 
 
 

2021.05.20 Se repune în dreptul de a contesta 
solicitantul cererii de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 042966 din 2018.08.21. 

6 Marcă naţională 
 

 
 

042966 
2018.08.21 

 
BODAŞCO Oleg, 

MD 

BODAŞCO 
Oleg, MD 

2020.12.18 
împotriva 

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

mărcii 
 

2021.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.02.25. 
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: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

 

7 Marcă naţională 
 

 
 

045442 
2020.01.22 

 
LIPCAN 

Ruxanda, MD 

LIPCAN 
Ruxanda, MD 

2021.02.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.12.24 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 33, 35. 
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 (pct. 35(a) 
din Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 

8 Invenţie 
 

Procedeu de 
fabricare a 

materialului de 
constructie de 

finisare 
 

Nr. brevet 998 
s 2015 0077 
2015.06.10 

 
KOTLEAROV 
Alexandr, MD 

KOTLEAROV 
Alexandr, MD 

2021.03.24 
privind 

restabilirea în 
drepturi 

2021.05.20 1. Se restabileşte în drepturi titularul şi se 
revalidează brevetul de invenţie de scurtă 
durată nr. 998 din 2015.06.10. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete nr. 
13854 din 2020.12.24 privind decăderea 
titularului din drepturile ce decurg din 
brevetul de invenţie de scurtă durată nr. 998, 
din motivul neachitării taxei de menţinere în 
vigoare, în termenul stabilit.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru continuarea procedurilor. 
 

9 Marcă 
internaţională 

 
MATECO 

 
IR 1504626 
2019.07.23 

 
Mateco Sarl, LU 

Mateco Sarl, 
LU 

2021.03.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2021.01.29 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 35, 37, 41.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

10 Marcă 
internaţională 

 
Corvalol 

 
IR 916427 
2006.11.03 

 
JOINT STOCK 

COMPANY 
"FARMAK", UA 

JOINT 
STOCK 

COMPANY 
"FARMAK", 

UA 

2020.12.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.11.09 şi se    
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 05: 
"preparate sedative şi calmante; 
tranchilizante". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea   
procedurilor. 
 

11 Marcă 
internaţională 

 
BEYOND THE 

JAR 
 

IR 1513547 
2019.11.22 

 
Chanel SARL, 

CH 

Chanel SARL, 
CH 

2021.04.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.05.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2021.03.02 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 35, 41, 
44.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 



Executor:  
Balabanu Luminiţa 

 

12 Marcă naţională 
 

 
 

044187 
2019.04.24 

 
Amazon Europe 
Core S.a.r.l., LU 

Amazon 
Europe Core 
S.a.r.l., LU 

2021.01.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2021.05.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2020.11.23 în partea ce 
ţine de produsele şi serviciile din clasele 09, 
41 şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor şi 
serviciilor revendicate în cerere din clasele 
09, 41. 
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 (pct. 35(a) 
din Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Viorel Iustin 
 


