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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna ianuarie 2019 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 

 
TRANSFORMERS 

 
041333 

2017.10.12 
 

Hasbro, Inc., US 

Hasbro, Inc., 
US 

2018.11.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.10.19 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 

 
041478 

2017.11.08 
 

RUSLAN 
SHOSTAK, UA 

RUSLAN 
SHOSTAK, 

UA 

2018.11.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.09.18.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 
Tort IDEAL 

  
040763 

2017.06.16 
 

POJOGA 
Nicolae, MD 

POJOGA 
Nicolae, MD 

2018.07.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.05.14.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 
topmusic.md 

 
041189 

2017.09.25 
 

GUTIUM 
Alexandru, MD 

GUTIUM 
Alexandru, 

MD 

2018.11.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.01.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

5 Marcă naţională 

 
 

041760 
2017.12.15 

 
Bayer Intellectual 
Property GmbH, 

DE 

Bayer 
Intellectual 
Property 

GmbH, DE 

2018.11.22 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor 
verbale 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.25.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 

 

Bayer 
Intellectual 
Property 

GmbH, DE 

2018.11.22 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.10.25.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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041823 
2018.01.04 

 
Bayer Intellectual 
Property GmbH, 

DE 

elementelor 
verbale 

7 Marcă naţională 

 
041111 

2017.09.06 
 

N.V. Sumatra 
Tobacco Trading 

Company, ID 

N.V. Sumatra 
Tobacco 
Trading 

Company, ID 

2018.10.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.09.03 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. 

8 Marcă naţională 

 
 

040833 
2017.06.21 

 
CONOVALOV 
Dumitru, MD 

CONOVALOV 
Nichita, MD 

CONOVALOV 
Dumitru, MD 

CONOVALOV 
Nichita, MD 

2018.09.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.06.22.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

9 Marcă naţională 

040080 
2017.01.31 

 
Techtronic 

Power Tools 
Technology 
Limited, VG 

Techtronic 
Power Tools 
Technology 
Limited, VG 

2018.06.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 07, 10, 11. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra elementului "+", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 
BIG TASTY 

 
040571 

2017.04.28 
 

McDonald’s 
Corporation, a 

corporation 
organized and 
existing under 
the laws of the 

State of 
Delaware, US 

McDonald’s 
Corporation, a 

corporation 
organized and 
existing under 
the laws of the 

State of 
Delaware, US 

2018.11.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.09.18 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 30.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 

 
041522 

2017.11.17 
 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2018.11.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.09.18 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 21, 33, 35.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă 
internaţională 

 

Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 

2018.11.05 
împotriva 

deciziei de 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.08.15 şi se 
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SANOHEPATIC 
 

IR 1110820 
2012.01.30 

 
Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

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.  
 

13 Marcă 
internaţională 

SIZZLING HOT 
 

IR 1256302 
2015.03.04 

 
NOVOMATIC 

AG, AT 

NOVOMATIC 
AG, AT 

2018.11.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.08.21 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 09, 28.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

14 Marcă 
internaţională 

Petrovax 
 

IR 1349343 
2017.02.22 

 
OBSHCHESTVO S 
OGRANICHENNO

Y 
OTVETSTVENNO

STYU "NPO 
Petrovaks Farm", 

RU 

OBSHCHEST
VO S 

OGRANICHE
NNOY 

OTVETSTVE
NNOSTYU 

"NPO 
Petrovaks 
Farm", RU 

2018.11.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.09.27 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 03, 05.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

15 Marcă 
internaţională 

 
IR 1357749 
2017.02.27 

 
CONFEZIONI 
PESERICO 
S.P.A., IT 

CONFEZIONI 
PESERICO 
S.P.A., IT 

2018.11.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.11.06 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 35.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

16 Marcă 
internaţională 

FIPAR - 
Fabbrica 

Italiana Parati 
 

IR 1233701 
2014.09.29 

 
FIPAR LLC 

(SOCIETA' A 
RESPONSABILI
TA' LIMITATA 
"FIPAR"), RU 

FIPAR LLC 
(SOCIETA' A 

RESPONSABI
LITA' 

LIMITATA 
"FIPAR"), RU 

2018.11.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Declaraţia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.03.06 şi se 
acceptă înregistrarea contractului de cesiune 
a drepturilor asupra mărcii pentru 
următoarele produse din clasa 27: tapiserii 
murale, cu excepţia celor din materiale 
textile, tapet, toate produsele fabricate în 
Italia sau în conformitate cu tehnicile 
tradiţionale italiene.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

17 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 794 362 
2002.11.12 

 
NAOS, FR 

NAOS, FR 2018.10.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.01.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.08.06 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 05, 44, 
fără extinderea dreptului exclusiv asupra 
elementului verbal "Derm", cu excepţia 
executării grafice deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.   
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18 Desene si 
modele 

 

 

 
f 2017 0027 
2017.06.12 

 
BUELO S.R.L., 

MD 

BUELO 
S.R.L., MD 

2018.07.24 
împotriva 

Hotărârii de 
respingere în 

parte a 
desenelor şi 
modelelor 
industriale  

2019.01.29 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.29 şi se 
acceptă înregistrarea desenelor, modelelor 
industriale nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr. 6.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 


