
Executor:  
Bódarev Lumini a 

Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii  
în luna martie 2016 în privin a c rora procedura a fost 

finalizat  
Se publica urm toarele date: num rul curent, denumirea OPI, num rul i data depozitului, num rul 

titlului de protec ie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii i obiectul contesta iei,  
data examin rii contesta iei, rezultatul examin rii contesta iei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. i data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protec ie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
i obiectul 

contesta iei 

Data 
examin rii 
contesta iei 

Rezultatul examin rii contesta iei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marc  

interna ional  
 

TRONIC 
 

IR 689 687 
1997.11.12 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2015.11.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2016.03.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.09.07 i se 
accept  protec ia m rcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 07, 08, 09, 11, 14, 21. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

2 Marc  
interna ional  

 

 
IR 1204688 
2014.03.04 

 
BULBASH, SIA, 

LV 

BULBASH, 
SIA, LV 

2016.01.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2016.03.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.11.09 i se 
accept  protec ia m rcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

3 Marc  
interna ional  

 
IR 1214635 
2013.09.25 

 
Royal Services 

OOD, BG 

Royal 
Services 
OOD, BG 

2016.01.29 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2016.03.29 1. A scoate de pe rol cererea de repunere în 
drepturi nr. 763 din 2016.01.29. 
2. A transfera taxa achitat  pentru repunerea 
în drepturi în contul taxei pentru depunerea 
contesta iei. 

4 Marc  
interna ional  

 
 

IR 1226657 
2014.07.30 

 

MIP METRO 
Group 

Intellectual 
Property 

GmbH & Co. 
KG, DE 

2016.02.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2016.03.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.12.17 i se 
accept  protec ia m rcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 06, 18, 20. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 



Executor:  
Bódarev Lumini a 

MIP METRO 
Group 

Intellectual 
Property GmbH 
& Co. KG, DE 

5 Marc  
interna ional  

 
SWEETHOME 

 
IR 1068646 
2011.01.21 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.02.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2016.03.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia Direc iei 

rci i design industrial din 2015.12.08. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

6 Marc  na ional  
 

VICTORIA’S 
SECRET LOVE 

PINK 
 

036046 
2014.11.05 

 
Victoria's Secret 

Stores Brand 
Management, 

Inc., US 

Victoria's 
Secret Stores 

Brand 
Management, 

Inc., US 

2015.12.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2016.03.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.10.29 i se 
accept  înregistrarea m rcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marc  na ional  
 

SMARTEC 
Hankook 

 
036399 

2015.01.13 
 

Hankook Tire 
Worldwide Co., 

Ltd., KR 

Hankook Tire 
Worldwide 

Co., Ltd., KR 

2015.12.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2016.03.30 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Direc iei m rci i 
design industrial din 2015.10.29 i se 
accept  protec ia m rcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 12. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marc  na ional  
 

PENTRU CAS  
I FAMILIA TA 

 
036646 

2015.03.05 
 

SA COV 
Alexandr, MD 

SA COV 
Alexandr, MD 

2016.02.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2016.03.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia Direc iei 

rci i design industrial din 2015.12.04. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

9 Marc  na ional  
 

, 
! 

 
036647 

2015.03.05 
 

SA COV 
Alexandr, MD 

SA COV 
Alexandr, MD 

2016.02.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2016.03.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia Direc iei 

rci i design industrial din 2015.12.04. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

10 Marc  na ional  
 

KAROP 
 

036506 
2015.02.03 

 
EXPERTVIN 
S.R.L., MD 

EXPERTVIN 
S.R.L., MD 

2016.02.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2016.03.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia Direc iei 

rci i design industrial din 2015.12.15. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

 
Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                       Svetlana Munteanu 

 


