
Executor: 
Balabanu Luminiţa 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iunie 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 

 
039849 

2016.12.06 
 

BUCURIA S.A., 
MD 

Joint-Stock 
Company 
"Krasnyj 

Octyabr", RU 

2018.02.19 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.06.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.12.22. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 

 
039530 

2016.09.27 
 

TOPALO 
Arcadie, MD 

TOPALO 
Arcadie, MD 

2018.03.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.11 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.12.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 44 cu excepţia "serviciilor 
medicale". Deptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementului verbal "a". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

CITRUS 
 

038034 
2015.12.10 

 
COJOCARU 
Andrian, MD 

OOO "ZT-
INVEST", UA 

2017.11.08 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.06.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului 
OOO "ZT-INVEST", UA. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.10.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 35, 37, 
38, 41. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 
 

CITRUS 
 

038034 
2015.12.10 

 
COJOCARU 
Andrian, MD 

COJOCARU 
Andrian, MD 

2017.12.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.06.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului 
COJOCARU Adrian, MD.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.10.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 35, 37, 
38, 41. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
АРМЕЙСКИЕ 

039006 
2016.06.08 

INTER-TABAC 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

IMPERIAL 
UNIT S.R.L., 

MD 

2017.06.19 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.06.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.05.31. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



Executor: 
Balabanu Luminiţa 

6 Marcă naţională 
 

 
 

040325 
2017.03.14 

 
VIOCRIS-IMPEX 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

"YUZHMORR
YBFLOT" 
JOINT-
STOCK 

COMPANY, 
RU 

2018.02.08 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.06.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.12.15. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 

 
039984 

2017.01.13 
 

EURO-ALCO 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EURO-ALCO 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2018.02.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din  2018.02.16. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

8 Marcă 
internaţională 

ZEPSYRE 
 

IR 1327725 
2016.10.21 

 
PHARMA MAR, 

S.A., ES 
 

PHARMA 
MAR, S.A., 

ES 

2018.04.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.02.09 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.  

9 Marcă 
internaţională 

INTERCONNECT 
 

IR 1317854 
2016.04.28 

 
Intercept 

Pharmaceuticals, 
Inc., US 

Intercept 
Pharmaceutic
als, Inc., US 

2018.03.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.06.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.01.16 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 35, 44.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

10 Marcă naţională 
INSTINCT 

 
040152 

2017.02.13 
 

AFFINITY 
PETCARE, S.A., 

ES 

AFFINITY 
PETCARE, 

S.A., ES 

2018.02.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.12.28 şi se  
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 31. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita 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).  
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 
THE RAW 
BRAND 

 
040156 

2017.02.13 
 

AFFINITY 
PETCARE, S.A., 

ES 
 

AFFINITY 
PETCARE, 

S.A., ES 

2018.04.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.02.16 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 31. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal "BRAND". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



Executor: 
Balabanu Luminiţa 

12 Marcă naţională 
FRESCO 

 
039089 

2016.06.30 
 

STEŢCO 
Alexandru, MD 

STEŢCO 
Alexandru, 

MD 

2017.12.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.10.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

13 Marcă naţională 
ОПТИКС 

 
038970 

2016.05.31 
 

PUBLIC JOINT 
STOCK 

COMPANY 
"KYIV VITAMIN 

PLANT", UA 
 

PUBLIC 
JOINT 

STOCK 
COMPANY 

"KYIV 
VITAMIN 

PLANT", UA 

2018.04.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.02.16 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

14 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1320647 
2016.07.12 

 
Limited Liability 

Company 
"Association 

"Soyuzpichshepr
om", RU 

Limited 
Liability 

Company 
"Association 

"Soyuzpichsh
eprom", RU 

2018.02.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.12.26 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.  
 

15 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1329691 
2016.08.10 

 
Philip Morris 

Products S.A., 
CH 

 

Philip Morris 
Products S.A., 

CH 

2018.04.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.01.26 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.  

16 Marcă 
internaţională 
SANTONIKA 

 
IR 1296422 
2015.08.28 

 
Mapix S.a.r.l, LU 

Mapix S.a.r.l, 
LU 

2018.03.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.01.31 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05, 42, 44 
şi pentru următoarele servicii din clasa 35: 
"servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gross pentru preparate farmaceutice, 
veterinare şi sanitare şi produse medicale".  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

17 Marcă 
internaţională 
Tick different 

 
IR 1280843 
2015.11.02 

 
SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), CH 

 

SWATCH AG 
(SWATCH 

SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

2017.10.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.08.11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 



Executor: 
Balabanu Luminiţa 

18 Marcă 
internaţională 
Tick different 

 
IR 1279757 
2015.11.02 

 
SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH 
LTD.), CH 

 

SWATCH AG 
(SWATCH 

SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

2017.10.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.08.11 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 14.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

19 Marcă naţională 
 

 
 

039036 
2016.06.15 

 
CODRU S.R.L., 
firmă de textile şi 

marochinărie, 
MD 

CODRU 
S.R.L., firmă 
de textile şi 

marochinărie, 
MD 

2018.03.21 
împotriva 
deciziei  

prin care s-a 
considerat 

retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.06.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.01.24. 
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: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 

20 Marcă naţională 
URBAN 

 
039853 

2016.12.08 
 

AGROSTANDARD 
S.R.L., MD 

AGROSTAND
ARD S.R.L., 

MD 

2018.04.17 
împotriva 
deciziei  

prin care s-a 
considerat 

retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.06.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.04.06. 
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: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 

21 Marcă naţională 

 
 

038385 
2016.02.18 

 
DINAS ALEXA 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

DINAS 
ALEXA 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2017.02.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.12.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 39, 43. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra tuturor elementelor verbale şi 
cifrelor, cu excepţia cuvântului "ALEXA". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



Executor: 
Balabanu Luminiţa 

22 Marcă naţională 
 

 
 

038986 
2016.06.02 

 
BÎRCĂ Vitalie, 

MD 

BÎRCĂ Vitalie, 
MD 

2018.04.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.06.13 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.02.01. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita 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). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

23 Marcă naţională 

 
 

017597 
2005.08.11 

 
Nr. certificat  

14436 
 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

2016.04.29 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2018.06.13 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
14436 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita 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 (p. 6 din 
Note ale Nomenclatorului serviciilor cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

24 Marcă naţională 
Гуцульские 

 
038423 

2016.03.01 
 

MOREN GROUP 
S.A., LV 

MOREN 
GROUP S.A., 

LV 

2017.09.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.06.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.08.21 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 34. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

 
 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                      Lilia Bolocan 


