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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna noiembrie 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 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă 

internaţională 

 
IR 1288477 
2015.11.23 

 
Fabryka 

Kosmetyków 
Pollena-Ewa SA, 

PL 

Fabryka 
Kosmetyków 
Pollena-Ewa 

SA, PL 

2017.07.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.23 1. Se acceptă parțial revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci si 
design industrial din 2017.05.12 si se 
acceptă protecția mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci si 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

2 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 820 178 
2003.12.23 

 
ECCO SKO A/S, 

DK 

ECCO SKO 
A/S, DK 

2016.10.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.08.22 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 18 şi pentru produsele „creme, 
ceară, agenţi de poleire şi de impregnare 
pentru încălţăminte” din clasa 03. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

3 Marcă naţională 
URSUS 

 
036497 

2015.02.02 
 

Ursus Breweries 
S.A., RO 

Ursus 
Breweries 
S.A., RO 

2017.01.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.11.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsul „bere” din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 

039235 
2016.07.21 

Rheem 
Manufacturing 
Company, US 

Rheem 
Manufacturing 
Company, US 

2017.02.16 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2017.11.24 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă 
internaţională 

НЕЖНЫЙ 
 

IR 1237077 
2014.10.24 

 
FrieslandCampin

a Nederland 
B.V., NL 

FrieslandCam
pina 

Nederland 
B.V., NL 

2017.03.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.01.04 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. 
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6 Marcă naţională 

 
 

036525 
2015.02.05 

 
Ursus Breweries 

S.A., RO 

Ursus 
Breweries 
S.A., RO 

2017.03.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.01.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsul „bere” din clasa 32. Dreptul exclusiv 
nu se extinde asupra elementelor verbale 
„REGELE BERII ÎN ROMÂNIA”, 
„PREMIUM”, „100%”, „Malţ”, "şi două tipuri 
de hamei”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
CIUC 

 
036844 

2015.04.06 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

Heineken 
Romania S.A., 

RO 

2017.03.13 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 

opoziția 
neîntemeiată și 
de respingere 
totală a cererii 

de înregistrare a 
mărcii 

2017.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului 
Heineken Romania S.A., RO.  
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.01.11. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 

8 Marcă naţională 
CIUC 

 
036844 

2015.04.06 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.03.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului 
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.01.11. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

9 Marcă naţională 

 
037914 

2015.11.18 
 

FARMEC S.A., 
RO 

FARMEC 
S.A., RO 

2017.03.20 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 037914 din 2015.11.18. 

10 Marcă naţională 

 
037914 

2015.11.18 
 

FARMEC S.A., 
RO 

FARMEC 
S.A., RO 

2017.03.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.12.19 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 

 
 

038104 
2015.12.15 

 
Fourchette-M 

S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

Fourchette-M 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
străin, MD 

2017.03.28 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 038104 din 2015.12.15. 

12 Marcă naţională 

 

Fourchette-M 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 

2017.03.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

2017.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.10.22 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
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038104 
2015.12.15 

 
Fourchette-M 

S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

străin, MD a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 29, 30, 32, 
35, 39. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 

 
 

019410 
2006.06.09 

 
Nr. certificat 

15364 
 

VISTLINIE 
S.R.L., MD 

VISTLINIE 
S.R.L., MD 

2017.04.11 
repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2017.11.24 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
15364 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul 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 (p. 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 - 125 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 
6 luni pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a unei mărci 
individuale (p. 6 din Note ale Hotărârii 
menţionate), total - 375 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. 

14 Marcă 
internaţională 

 
IR 1278138 
2015.09.28 

 
Joint-Stock 
Company 

"Sormovskaya 
confectionery 
factory'', RU 

Joint-Stock 
Company 

"Sormovskaya 
confectionery 
factory'', RU 

2017.07.10 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor 
verbale 

2017.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menține în vigoare Decizia Direcției 
mărci si design industrial din 2017.06.19. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci si 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

15 Marcă naţională 

 
 

038619 
2016.03.29 

 
RENAISSANCE 

PERFECT 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

RENAISSANC
E PERFECT 

S.R.L., 
întreprindere 

cu capital 
străin, MD 

2017.07.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.05.30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

16 Marcă naţională 
MOZAIC DE 
MARMURĂ 

 
038416 

2016.02.24 
 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.07.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 
17 Marcă naţională 

OTKOS 
 

038417 
2016.02.24 

 
SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.07.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.06.05 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 19. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

18 Marcă naţională 
SILICON 

FASSADENFAR
BE 

 
038418 

2016.02.24 
 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.07.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

19 Marcă naţională 
CRACK 
EFFECT 

 
036982 

2015.05.07 
 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.07.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.06.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

20 Marcă naţională 

 
039289 

2016.08.02 
 

HELLENICA 
COSMETIC 
PRODUCTS 

EXPLOITATION 
S.A., GR 

HELLENICA 
COSMETIC 
PRODUCTS 
EXPLOITATI
ON S.A., GR 

2017.07.31 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.05.30. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

21 Invenţie 
Instalație 

pentru tratarea 
unui 

combustibil în 
vederea 

creșterii puterii 
calorice 

 
a 2014 0095 
2013.03.05 

Nr. brevet 4352 
 

ENACHE Aurel, 
RO 

ENACHE 
Aurel, RO 

2017.06.30 
privind 

restabilirea 
drepturilor 

2017.11.24 1. Se restabileşte în drepturi titularul 
brevetului de invenţie nr. 4352 din 
2013.03.05. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete nr. 
8570 din 2016.12.13 privind decăderea 
titularului din drepturile ce decurg din 
brevetul de invenţie nr. 4352, din motivul 
neachitării taxelor de eliberare şi menţinere 
în vigoare a brevetului de invenţie, în 
termenul stabilit.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru continuarea procedurilor. 
 

 
      Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 
 


