
Executor:  
Luminiţa Balabanu  

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iunie 2017 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 

 005615 1996.07.12 
Nr. certificat 

R5181 
 

UNIVERSITATEA 
DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 

 UNIVERSITA
TEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, 
MD 

2017.03.15 
privind repunerea în 

dreptul de a 
reînnoi marca 

2017.06.29 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr.    
R 5181 şi se reia procedura de reînnoire. 2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

  
036955 

2015.04.29 
 

NICA Marian, 
MD 

NICA Marian, 
MD 

2016.06.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2017.06.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.05.11.  
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de achitat 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 
13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
Notă: Titularul dreptului de protecţie al mărcii 
beneficiază de reduceri în cuantum de 50% 
din tariful stabilit, dacă este persoană fizică 
sau dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 

3 Marcă naţională BAZALT 
 

036161 2014.11.19 
 

SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2016.04.07 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2017.06.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.09 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru: "produse chimice pentru impermeabilizarea 
cimentului, cu excepţia vopselelor" din clasa 
01. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă 
internaţională IWATCH 

 
IR 1191200 
2013.12.04 

 
Apple Inc., US 

SWATCH AG 
(SWATCH 

S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

2016.07.06 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2017.06.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.05.20. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 



Executor:  
Luminiţa Balabanu  

5 Marcă 
internaţională MW-Grade 

 
IR 1231767 2014.10.08 

 
Salzgitter Mannesmann 

Precision GmbH, 
DE 

Salzgitter 
Mannesmann 

Precision 
GmbH, DE 

2017.01.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2017.06.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.08.24 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasele 06, 07, 12. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 
ЛИПЕЦКИЙ 

БЮВЕТ 
 

IR 948331 
2007.06.19  

Otkrytoe 
Aktionernoe Obschestvo 

"PROGRESS", 
RU 

Otkrytoe 
Aktionernoe 
Obschestvo 

"PROGRESS", 
RU 

2017.02.01 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementelor verbale „ЛИПЕЦКИЙ 
БЮВЕТ” 

 

2017.06.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.01.11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

7 Marcă naţională 
 

  
037824 

2015.10.30  
Bayer Consumer 

Care AG, CH 

Bayer Consumer 
Care AG, CH 

2017.02.17 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.06.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2016.12.19 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă internaţională 
WESTERN 

GOLD 
 

IR 914476 
2007.02.14 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. KG, DE 2017.02.09 împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2017.06.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.01.11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea   
procedurilor.  
 

9 Invenţie 
 

Aparat ortopedic 
pentru corecţia 
formei craniului (variante) 

s 2014 0061 
2014.05.08 Nr. brevet  

852 
RAILEAN Silvia, 
MD, RAILEAN 
Gheorghe, MD, 

POŞTARU Cristina, 
MD, RAILEAN 
Anastasia, MD 

RAILEAN Silvia, 
MD, RAILEAN 
Gheorghe, MD, POŞTARU 
Cristina, MD, 

RAILEAN Anastasia, MD 

2017.02.24 
privind 

restabilirea în dreptul 
de a revalida 
brevetul de invenţie de 

scurtă durată  
 

2017.06.30 1. Se restabilesc în drepturi titularii şi se 
revalidează brevetul de invenţie de scurtă 
durată nr. 852 din 2014.05.08. 2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei Brevete nr. 
3370 din 2017.01.18 privind decăderea 
titularilor din drepturile ce decurg din brevetul de invenţie de scurtă durată nr. 852.   
3. Se transmite dosarul în Direcţia Brevete 
pentru continuarea procedurilor ulterioare.  

       
       Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                              Lilia Bolocan 


