
Executor:  
Luminiţa Balabanu  

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna februarie 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 naţională 

 АРМЕЙСКИЕ 
 

037803 2015.10.28 
 

GOGU Marin, MD 

GOGU Marin, 
MD 

2016.11.24 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2017.02.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2016.09.30.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională  COMFORT 
 

037303 
2015.07.10 

 
CEPOI Victor, 

MD 

CEPOI Victor, 
MD 

2016.11.29 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.02.17 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.09.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 24: "produse 
textile, necuprinse în alte clase, cu excepţia 
ţesăturilor; cuverturi de pat; cuverturi de 
masă".  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 CAUTPIESE 
 

037658 2015.09.25 
 

BUZA Ivan, MD 

BUZA Ivan, 
MD 

2016.11.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2017.02.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.09.13.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională  
  

037574 
2015.09.15  

VETRILĂ Vadim, MD 

VETRILĂ Vadim, MD 2016.11.24 împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a mărcii 

2017.02.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.09.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
serviciile revendicate în cerere din clasa 44. Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale „DENT”, „CLINICA 
STOMATOLOGICA”. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 

 037877 2015.11.06 
 

BAYADERA MANAGEMENT 
LIMITED, CY 

BAYADERA MANAGEME
NT LIMITED, 

CY 

2016.11.03 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.02.17 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 produsele revendicate în cerere din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor. 



Executor:  
Luminiţa Balabanu  

6 Marcă naţională  
KOZAK 

 
037799 2015.10.28 

 
BAYADERA MANAGEMENT 
LIMITED, CY 

BAYADERA 
MANAGEMENT 

LIMITED, CY 
2016.11.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2017.02.17 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 
produsele revendicate în cerere din clasa 33. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă 
internaţională  
CHEMPIOIL 

 
IR 1076327 
2011.03.09 

 UAB "SCT 
Lubricants", LT 

UAB "SCT 
Lubricants", 

LT 
2016.10.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.02.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.08.22.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea       
procedurilor.  
 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                       Andrei Popa  


