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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iulie 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 

 
BARAŞEC-15 

 
021880 

2007.09.07 
Nr. certificat 

17147 
 

SUPRATEN 
S.A., MD 

SUPRATEN 
S.A., MD 

2018.04.13 
repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2018.07.17 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
17147 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

COROED-20 
 

021882 
2007.09.17 
Nr. certificat 

17387 
 

SUPRATEN 
S.A., MD 

SUPRATEN 
S.A., MD 

2018.04.13 
repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2018.07.17 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
17387 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 

  
024255 

2007.08.14 
Nr. certificat 

19836 
 

Starbucks 
Corporation 

d/b/a Starbucks 
Coffee 

Company, 
corporaţie din 

statul 
Washington, US 

Starbucks 
Corporation 

d/b/a 
Starbucks 

Coffee 
Company, 

corporaţie din 
statul 

Washington, 
US 

2018.03.20 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2018.07.17 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
19836 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. 

4 Marcă naţională 

 
021719 

2007.08.14 

Starbucks 
Corporation 

d/b/a 
Starbucks 

Coffee 
Company, 

corporaţie din 
statul 

Washington, 
US 

2018.03.20 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2018.07.17 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
18077 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 şi pentru 
fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 
1 - 50 Euro (2x50=100 Euro) (p. 37 din 
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Nr. certificat 
18077 

 
Starbucks 

Corporation 
d/b/a Starbucks 

Coffee 
Company, 

corporaţie din 
statul 

Washington, US 

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 - 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 Hotărârii 
menţionate), total - 525 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
 

STARBUCKS 
 

007147 
1997.05.21 
Nr. certificat 

 R 6692 
 

Starbucks 
Corporation 

(care activează 
ca Starbucks 

Coffee 
Company), 

corporaţie din 
statul 

Washington, US 

Starbucks 
Corporation 

(care 
activează ca 

Starbucks 
Coffee 

Company), 
corporaţie din 

statul 
Washington, 

US 

2018.03.20 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2018.07.17 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. R 
6692 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 
 

KATOP WINE 
 

040417 
2017.03.30 

 
VOLCU Oleg, 

MD 

VOLCU Oleg, 
MD 

2018.05.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.04.10.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

7 Marcă naţională 
 

BITLEI 
 

040671 
2017.05.27 

 
PEREPELIŢA 

Igor, MD 

PEREPELIŢA 
Igor, MD 

2018.05.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.04.10.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

8 Marcă naţională 
 

BITBANI 
 

040672 
2017.05.27 

 
PEREPELIŢA 

Igor, MD 

PEREPELIŢA 
Igor, MD 

2018.05.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.04.10.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

9 Marcă naţională 
 

CRIPTOLEI 
 

040674 
2017.05.27 

 
PEREPELIŢA 

Igor, MD 

PEREPELIŢA 
Igor, MD 

2018.05.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.04.10.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

10 Marcă naţională 
 

IQOS THIS 
CHANGES 

EVERYTHING 
 

PHILIP 
MORRIS 

PRODUCTS 
S.A., CH 

2018.04.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

2018.07.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.03.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 09, 11, 34. 
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040397 
2017.03.24 

 
PHILIP MORRIS 

PRODUCTS 
S.A., CH 

mărcii 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 
 

ANALGIN 
 

040798 
2017.06.22 

 
AKTSIONERNO 
DROUJESTVO 
"SOPHARMA", 

BG 

AKTSIONERNO 
DROUJESTVO 
"SOPHARMA", 

BG 

2018.03.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.03.21.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

12 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 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.07.17.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

13 Marcă naţională 
 

RADLER 
GRAPEFRUIT 

 
036840 

2015.04.06 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.08.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.06.05 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele din clasa 32 "bere; ape minerale şi 
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi 
din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor; toate 
produsele pe bază sau cu conţinut de 
grapefruit". Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementului verbal "GRAPEFRUIT". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

14 Marcă naţională 
RADLER ZERO 

 
 

036841 
2015.04.06 

 
EFES VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.08.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 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 32. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal "ZERO". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

15 Marcă naţională 
 

RADLER 
NATURAL 

 
036842 

2015.04.06 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2017.08.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 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 32. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului verbal 
"NATURAL". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

16 Marcă 
internaţională 

 
TOUCH BAR 

Apple Inc., US 2018.04.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

2018.07.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.02.15 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
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IR 1328363 
2016.10.26 

 
Apple Inc., US 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

17 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1327341 
2016.08.18 

 
Chastnoe 

konsaltingovoe 
unitarnoe 

predpriyatie 
"Coaching 

Center", BY 

Chastnoe 
konsaltingovoe 

unitarnoe 
predpriyatie 
"Coaching 

Center", BY 

2018.04.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.02.16 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 35, 41.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

18 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1311509 
2016.04.15 

 
Avon Products, 

Inc., US 

Avon 
Products, Inc., 

US 

2018.04.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.02.19 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

19 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1080592 
2010.09.03 

 
Imtron GmbH, 

DE 

Imtron GmbH, 
DE 

2016.07.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.26 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 
30.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

20 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1320845 
2016.04.28 

 
Intercept 

Pharmaceuticals, 
Inc., US 

Intercept 
Pharmaceuti 
cals, Inc., US 

2018.05.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.01.31 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 35, 44. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale 
"SUPPORT SERVICES". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

21 Marcă 
internaţională 

 
IR 1286484 
2015.07.10 

 
Plzeňský 

Prazdroj, a.s., 
CZ 

Plzeňský 
Prazdroj, a.s., 

CZ 

2017.12.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.10.13 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsul "bere" din clasa 32 şi totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasa 35. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "Pilsner", "PLZEN", 
"1842". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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22 Marcă 
internaţională 

 
IR 1285343 
2015.07.10 

 
Plzeňský 

Prazdroj, a.s., 
CZ 

Plzeňský 
Prazdroj, a.s., 

CZ 

2017.12.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.10.13 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsul "bere" din clasa 32 şi totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasa 35. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "Pilsner", "PLZEN", 
"1842", "CZECH", "Original", "Bier". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

23 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1332896 
2016.06.28 

 
Philip Morris 

Products S.A., 
CH 

Philip Morris 
Products S.A., 

CH 

2018.05.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.03.26.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

24 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1331054 
2016.10.11 

 
Philip Morris 

Products S.A., 
CH 

Philip Morris 
Products S.A., 

CH 

2018.05.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.03.26.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

25 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1320791 
2016.08.10 

 
Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"UDC-INVEST", 

UA 

Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"UDC-

INVEST", UA 

2018.04.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.07.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.02.07.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

26 Invenţie 
internaţională 

 
Trusa 

stomatologica 
 

PCT/RO2016/00
0024 

 
DENTICARE 

IMPLANTOLOGY 
CENTER S.R.L., 

RO 

DENTICARE 
IMPLANTOLO
GY CENTER 
S.R.L., RO 

2018.05.21 
privind 

restabilirea 
drepturilor 

2018.07.17 Se restabileşte în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. PCT/RO2016/000024 din 
2016.08.24. 
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27 Soi de plantă 
 

CIUGUR 
 

v 2010 0003 
2010.01.15 
nr. brevet  

118 
  

INSTITUŢIA 
PUBLICĂ, 

INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI 

PENTRU 
CULTURILE DE 

CÂMP 
„SELECŢIA”, MD 

INSTITUŢIA 
PUBLICĂ, 

INSTITUTUL 
DE 

CERCETĂRI 
PENTRU 

CULTURILE 
DE CÂMP 

„SELECŢIA”, 
MD 

2018.05.22 
privind 

restabilirea 
drepturilor 

2018.07.17 1. Se restabilește în drepturi titularul şi se 
revalidează brevetul pentru soi de plantă nr. 
118 din 2010.01.15. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete nr. 
3652 din 2018.05.08 privind decăderea 
titularului din drepturile ce decurg din 
brevetul pentru soi de plantă nr. 118, din 
motivul neachitării taxei de menținere în 
vigoare în termenul stabilit.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru continuarea procedurilor. 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                            Lilia Bolocan 

 


