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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna decembrie 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 

ALFA 
diagnostica 

 
039529 

2016.09.27 
 

TOPALO 
Arcadie, MD 

TOPALO 
Arcadie, MD 

2018.06.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se respinge revendicarea contestatarului 
TOPALO Arcadie, MD.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.04.06 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 039529 din 2016.09.27, pe numele 
solicitantului TOPALO Arcadie, MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 
ALFA 

diagnostica 
 

039529 
2016.09.27 

 
TOPALO 

Arcadie, MD 
 

ALFA 
DIAGNOSTICA 

S.R.L., MD 

2018.05.24 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului 
ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., MD. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.04.06 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 039529 din 2016.09.27, pe numele 
solicitantului TOPALO Arcadie, MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 

 
041107 

2017.09.05 
 

IL PONTE-3T 
S.R.L., MD 

IL PONTE-3T 
S.R.L., MD 

2018.10.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.03. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 

 
 

040703 
2017.06.02 

 
InMusic Brands, 

Inc., US 

InMusic 
Brands, Inc., 

US 

2018.09.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.09.18 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 09, 11.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

5 Marcă naţională 

 
 

039425 
2016.09.06 

 
PREMIER 
TOBACCO 
S.R.L., MD 

PREMIER 
TOBACCO 
S.R.L., MD 

2018.02.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.12.22 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 34. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra tuturor elementelor verbale, 
cu excepţia "PREMIER", "FAVORIT" şi a 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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6 Marcă naţională 
 

 
 

040058 
2017.01.24 

 
COMERŢBANK 

S.A., bancă 
comercială, MD 

COMERŢBANK 
S.A., bancă 

comercială, MD 

2018.10.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.03. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

10 Marcă naţională 

 
040489 

2017.04.12 
 

Fashion 
Television 

International 
S.A., LU 

Fashion 
Television 

International 
S.A., LU 

2018.09.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.07.13 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 38. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal 
"TELEVISION", cu excepţia executării 
grafice deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 

 
 

040460 
2017.04.10 

 
MORAR Aurel, 

MD 

BESCHIERU 
Nichita, MD 

2018.03.07 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.12.18 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.01.09. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

1 Marcă naţională 
LINEARLED 

FLAT 
 

041309 
2017.10.10 

 
LEDVANCE 
GmbH, DE 

LEDVANCE 
GmbH, DE 

2018.09.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.08.15 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 09, 11.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

4 Marcă naţională 
NUCUL DE AUR 

 
041580 

2017.11.23 
 

PASCARU 
Adrian, MD 

ENTEH S.A., 
MD 

2018.09.13 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.12.18 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.07.27. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
FEMME FATALE 

 
040729 

2017.06.07 
 

CUZNEŢOV 
Iurie, MD 

BULGARI 
WINERY 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
străin, MD 

2018.03.29 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.12.18 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în Direcţia Juridică 
pentru continuarea procedurilor. 

12 Marcă 
internaţională 

TEEPS 
 

IR 1338295 
2016.09.27 

 
Philip Morris 

Products S.A., 
CH 

Philip Morris 
Products S.A., 

CH 

2018.07.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.14 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 09, 11, 34.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea  
procedurilor.  
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13 Marcă 
internaţională 

DIVAS' DREAM 
 

IR 1349435 
2016.03.08 

 
BULGARI 
S.P.A., IT 

BULGARI 
S.P.A., IT 

2018.09.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.08.14 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 03, 09, 14, 18.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.    

14 Marcă 
internaţională 

SIGGI'S 
 

IR 1179402 
2013.09.25 

 
The Icelandic 
Milk and Skyr 

Corporation, US 

The Icelandic 
Milk and Skyr 
Corporation, 

US 

2018.07.24 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1179402 din 2013.09.25. 
 

15 Marcă 
internaţională 

SIGGI'S 
 

IR 1179402 
2013.09.25 

 
The Icelandic 
Milk and Skyr 

Corporation, US 

The Icelandic 
Milk and Skyr 
Corporation, 

US 

2018.07.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.21 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 29.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

16 Marcă 
internaţională 

 
IR 1114920 
2012.03.30 

 
Open-Type Joint 
Stock Company 
"ROT FRONT", 

RU 

Open-Type 
Joint Stock 
Company 

"ROT 
FRONT", RU 

2018.09.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.12.18 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.08.13. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

17 Invenţie 
Metodă de 

tratament al 
fibrozei 

cancerului 
 

a 2015 0076 
2014.01.20 

 
GENFIT, FR 

GENFIT, FR 2017.03.15 
împotriva 

hotărârii de 
respingere a 

cererii de brevet 
de invenţie 

2018.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete din 
2017.01.11 şi se acceptă acordarea 
protecţiei invenţiei solicitate în temeiul 
raportului de reexaminare din 2018.11.30.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru continuarea procedurilor. 
 

 
      
       Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 
 


