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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna septembrie 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 

RARITET 
 

034131 
2013.11.26  

DND MEDIA 
S.R.L., MD 

Dionysos-
Mereni S.A., MD 

2015.02.13 
împotriva înregistrării 

mărcii 

2016.09.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.01.16. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

2 Marcă naţională 

  017596 
2005.08.11 

 Nr. certificat 
14435 

 CABIGRUP 
S.R.L., MD 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

2016.04.29 
privind 

repunerea în dreptul de a 
reînnoi marca 

2016.09.27 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
14435 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pînă 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. 42 
din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  Notă: Pentru taxa menţionată 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. 

3 Marcă naţională 

  017594 
2005.08.11 

 Nr. certificat 
14497 

 CABIGRUP 
S.R.L., MD 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

2016.04.29 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2016.09.27 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
14497 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pînă 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. 42 
din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  Notă: Pentru taxa menţionată 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 
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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. 

4 Marcă naţională 

  017595 
2005.08.11 

 Nr. certificat 
14498 

 CABIGRUP 
S.R.L., MD 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

2016.04.29 
privind repunerea în 

dreptul de a 
reînnoi marca 

2016.09.27 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
14498 şi se reia procedura de reînnoire. 2. În termen de pînă 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. 42 
din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  Notă: Pentru taxa menţionată 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. 

5 Marcă naţională 

  
035518 

2014.07.23 
 

GOGU Marin, 
MD 

Karelia 
Tobacco 

Company Inc., 
GR 

2015.09.07 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.09.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.07.07. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 

  
036641 

2015.03.04  
INTER-TABAC 

S.R.L., MD 

INTER-TABAC 
S.R.L., MD 

2016.06.14 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.24 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. 

7 Marcă naţională 
WANT 

 
036611 

2015.02.25 
 

ALIANŢA-VIN 
S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 

ALIANŢA-VIN 
S.R.L.,  

întreprindere 
mixtă, MD 

2016.06.14 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2016.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din  2016.06.02. 
3. În termen de pînă 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. 40 din 
Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate 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. 
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4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul 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. 

 8 Marcă 
internaţională Cien 

 
IR 1008903 
2009.04.29 

 Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.06.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2016.09.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.01.27. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

9 Marcă internaţională 

 IR 1208920 
2013.11.08  

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. KG, DE 2016.06.16 împotriva 
deciziei de 
respingere parţială a cererii 

de înregistrare a 
mărcii 

2016.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.10 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 29, 30, 31, 32, 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

10 Marcă 
internaţională 

QOLISTO 
 

IR 1236453 
2014.12.12  

Janssen 
Pharmaceutica 

NV, BE 

Janssen 
Pharmaceutic

a NV, BE 
2016.06.17 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a mărcii 

2016.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2016.02.23 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 05. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

11 Marcă 
internaţională 

DANIELI  
IR 1232001 
2014.11.11  

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.06.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a mărcii 

2016.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.04.27 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele „paste alimentare făinoase” din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  

12 Marcă naţională 
STOIKOFF 

 
017003 

2005.05.19  
Nr. certificat 

14068 
 

BURUIANA Iurie, 
MD 

BURUIANA 
Iurie, MD 

2016.05.18 
privind repunerea în 

dreptul de a 
reînnoi marca 

2016.09.28 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
14068 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 şi pentru 
fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 
1 - 100 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 - 175 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), în total - 525 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
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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. Înlesnirile 
prevăzute se aplică şi persoanelor fizice. 

13 Marcă naţională 

  
036949 

2015.04.30 
 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

BOIAR GRUP S.R.L., MD 2016.04.05 împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2016.09.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.16 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
serviciile „promovarea şi comercializarea 
băuturilor alcoolice” din clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

14 Marcă internaţională B'Logic 
 

IR 1175682 
2013.07.08  
Nordischer 

Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, 

DE 

Nordischer Maschinenbau 
Rud. Baader 
GmbH + Co. 

KG, DE 

2015.10.07 împotriva 
deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a mărcii 

2016.09.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.07.29 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 07, 09. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.   

15 Marcă 
internaţională 

 

  IR 963 993 
2007.12.20 

 Imtron GmbH, 
DE 

Imtron GmbH, 
DE 

2016.04.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2016.09.28 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.22 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 07, 08, 10, 11 şi pentru următoarele produse din clasa 09: „Aparate 
si instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric, cu 
excepţia acumulatoarelor electrice, 
acumulatoarelor electrice pentru vehicule,  membranelor pentru acumulatoare, 
aparatelor pentru încărcarea acumulatoarelor  electrice, materialelor 
electrice de cuplare, sticlei acoperită cu 
înveliş conductor,  grilelor pentru acumulatoare electrice, plăcilor pentru 
acumulatoare electrice, prizelor de curent, 
regulatoarelor de tensiune pentru vehicule; sisteme de telefonie, roboţi telefonici, faxuri, 
instrumente de alarmă, cu excepţia 
avertizoarelor împotriva furtului; aparate de 
intercomunicare, telefoane cu funcţia de 
ascultare pentru monitorizarea bebeluşilor, 
antene, acumulatoare, cu excepţia acumulatoarelor electrice;  echipamente şi 
instrumente fotografice, cinematografice şi 
optice, în special echipamente fotografice, obiective, telescoape, camere video, camere 
cinematografice, înregistratoare video, 
imprimante video, filmele (pelicule) impresionate, proiectoare, dozimetre de 
zgomot, echipamente  de bilă, ecrane, 
monturi de diapozitive, trepiede, pungi pentru 
echipamente fotografice, maşini de calculat, 
echipamente de prelucrare a datelor, 
calculatoare, monitoare, imprimante, 
periferice  pentru computere şi accesorii 
pentru acestea, si anume discuri  
neînregistrate (goale), CD-ROM-uri, tastaturi, mouse-uri, joystick-uri, carduri conectabile, 
receptoare de satelit, inclusiv antene satelit; 
fiere de calcat electrice; fiere de calcat la 
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aburi; cântarelor electrice, aparate de sudură 
pentru pelicule de plastic, aparate de uz casnic, inclusiv ondulatoare şi dispozitive 
pentru  îndreptarea părului”. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

16 Marcă naţională MOLDAWSKA 
WINNICA 

 
034932 

2014.04.11 
 

VINĂRIA 
BOSTAVAN 

S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

Polturist 
EOOD, BG 

2016.04.21 
împotriva înregistrării 

mărcii 

2016.09.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se înregistrează marca verbală „MOLDAWSKA WINNICA” pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 
33, fără drept exclusiv asupra fiecărui 
element verbal în parte, pe numele 
solicitantului VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
MD. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea  
procedurilor. 

17 Marcă naţională 
INIMA MOLDOVEI 

 
034784 2014.03.18 

 
EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EFES 
VITANTA MOLDOVA 

BREWERY 
S.A., întreprindere 

mixtă, MD 

2016.01.28 
privind repunerea în 

dreptul de a 
contesta împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat retrasă cererea 

de înregistrare a 
mărcii 

2016.09.29 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 034784 din 2014.03.18. 

18 Marcă naţională 

  
037530 

2015.09.02 
 

GOGU Marin, 
MD 

GOGU Marin, 
MD 

2016.06.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.09.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.24 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. 

19 Marcă 
internaţională HOMEKIT 

 
IR 1237048 
2014.10.17 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2016.06.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.09.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.20 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 09. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

20 Marcă internaţională

  IR 1227595 
2014.10.03 

 
USC IP Limited, 

GB 

USC IP Limited, GB 2016.06.30 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a mărcii 

2016.09.29 1. Se acceptă parţial revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.24 şi se respinge protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate din clasa 25 în temeiul art. 7(1)g) din Legea nr. 38/2008 
privind protecţia mărcilor.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

       
   Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                     Svetlana Munteanu 


