
Executor:  
Luminiţa Bodarev  

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna mai 2016 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 

 027376 2010.07.01 
 

PERFECT 
TOUR S.R.L., 

RO 

PERFECT 
TOUR S.R.L., RO 

2011.11.07 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2016.05.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2011.09.14 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 39.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  
 

2 Marcă naţională 

 035874 
2014.09.30 

 
ETABLISSEMEN

T AMRA, LI 

ETABLISSEM
ENT AMRA, 

LI 
2016.01.14 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu excluderea de la 
protecţie 

exclusivă a elementelor 
verbale 

2016.05.12 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.11.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 25, 28, 41. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra elementelor verbale "Kangoo Jumps" pentru 
serviciile din clasa 41. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

3 Marcă naţională 

 036037 
2014.11.03 

 EURO MAST 
INDUSTRIES 

S.R.L., societate comercială, RO 

EURO MAST 
INDUSTRIES 

S.R.L., 
societate 

comercială, 
RO 

2015.12.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.05.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.11.06 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale 
"BALKAN", "PHARMACEUTICALS". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 

 035584 
2014.08.07 

 
Obşcestvo s 
ogranicennoi otvetstvennostiiu 

"ALMAZ-M", RU 

Obşcestvo s 
ogranicennoi 

otvetstvennost
iiu "ALMAZ-

M", RU 

2016.02.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a mărcii 

2016.05.12 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.12.30. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 



Executor:  
Luminiţa Bodarev  

5 Marcă 
internaţională  

VERION 
 IR 1180769 

2013.09.19 
 NOVARTIS AG, 

CH 

NOVARTIS 
AG, CH 

2015.08.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.05.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.05.21 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasele 09, 10. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 IR 1216766 
2013.11.18 

 
VIGOSS 
TEKSTIL 

KONFEKSIYON SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM ŞIRKETI, TR 

VIGOSS 
TEKSTIL 

KONFEKSIYO
N 

SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 

ŞIRKETI, TR 

2016.01.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2016.05.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.10.21 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 09, 14, 
18, 22, 23, 24, 25, 26, 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

7 Marcă 
internaţională 

 IR 1203709 
2013.11.05 

 Santen 
Pharmaceutical 

Co., Ltd., JP 

Santen 
Pharmaceutic
al Co., Ltd., JP 

2016.03.02 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2016.05.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2015.12.29 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

8 Marcă 
internaţională 

 IR 1223124 
2014.07.16  

PepsiCo, Inc. (a 
North Carolina 

corporation), US 

PepsiCo, Inc. 
(a North 
Carolina 

corporation), 
US 

2016.03.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2016.05.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.12.11 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 32: "apă 
gazoasă (sifon); apă minerală (băuturi); apă 
de masă; produse pentru fabricarea de sifon; 
produse pentru fabricarea de ape minerale". 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra elementelor verbale "AQUA MINERALE". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  
 

9 Marcă internaţională 

 IR 1223295 
2014.07.16 

 
PepsiCo, Inc. (a 
North Carolina 

corporation), US 

PepsiCo, Inc. (a North 
Carolina 

corporation), US 

2016.03.14 împotriva 
deciziei de 
respingere parţială a cererii 

de înregistrare a 
mărcii 

2016.05.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.12.11 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru următoarele produse din clasa 32: "apă 
gazoasă (sifon); apă minerală (băuturi); apă 
de masă; produse pentru fabricarea de sifon; 
produse pentru fabricarea de ape minerale". 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "АКВА МИНЕРАЛЕ". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.   

10 Marcă 
internaţională 

 GIEROY 
 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.03.18 
împotriva 

deciziei de respingere 
parţială a cererii 

2016.05.12 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.01.22. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 



Executor:  
Luminiţa Bodarev  

IR 887 836 
2006.04.27 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

de înregistrare a 
mărcii 

procedurilor.  
 

11 Marcă naţională  

  
036183  2014.11.26 

 
PINCIUC 

Stepan, MD 

PINCIUC Stepan, MD 2016.01.26 privind 
repunerea în 
dreptul de a contesta 

împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2016.05.12 Se repune în drepturi solicitantul privind cererea nr. depozit 036183 din 2014.11.26. 

12 Marcă naţională 

  
016738 

2005.04.15  
Nr. certificat 

 13937  
CAPSULIT-

GRUP S.R.L., MD 

CAPSULIT-
GRUP S.R.L., 

MD 
2016.02.03 

privind 
repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2016.05.13 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
13937 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pînă 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. 41 din Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică 
în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate 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. 42 din Hotărârea menţionată), total - 375 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă titularul nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său pînă la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

13 Marcă naţională 
 

PROSECCO PRONTO 
 

035942 
2014.10.15 

 
BULGARI 

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

MD 

BULGARI 
WINERY 
S.R.L., întreprindere 

cu capital 
străin, MD 

2015.12.17 
privind 

repunerea în dreptul de a 
contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.05.13 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 035942 din 2014.10.15. 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                       Svetlana Munteanu  


