Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în luna iunie 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

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
ANGHEL
Cristian, MD

4
2019.04.15
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2019.06.24

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.03.13 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasa 41. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementelor verbale "B",
"BUIUCANI" cu excepţia executării grafice
deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

ALCORESDESIGN
S.R.L.,
societate
comercială,
MD

2019.04.11
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2019.06.24

ALCORESDESIGN
S.R.L.,
societate
comercială,
MD

2019.04.11
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2019.06.24

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.02.08 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 06, 19, 35,
37, 40. Dreptul exclusiv nu se va extinde
asupra elementului verbal
"FERESTRELOR".
3. În termen de până 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. 35(a) din
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie
juridică în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii intelectuale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
Notă: Solicitantul sau 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.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.03.11 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 06, 19, 35,
37, 40. Dreptul exclusiv nu se va extinde
asupra elementelor verbale "Ferestrelor",
"FERESTRE", "UŞI", "FAŢADE", cu excepţia
executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

042282
2018.04.06

2

ANGHEL
Cristian, MD
Marcă naţională

042180
2018.03.20
ALCORESDESIGN S.R.L.,
societate
comercială, MD

3

Marcă naţională

042182
2018.03.20
ALCORESDESIGN S.R.L.,
societate
comercială, MD

Executor:
Balabanu Luminiţa

4

Marcă naţională

041780
2017.12.22
Amazon Europe
Core S.a r.l., LU

Executor:
Balabanu Luminiţa

Amazon
Europe Core
S.a r.l., LU

2019.02.08
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2019.06.24

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2018.12.12 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
următoarele servicii din clasa 35: "furnizarea
informaţiilor despre produse în scopul
asistenţei la alegerea mărfurilor de larg
consum pentru a corespunde nevoilor
consumatorului; furnizarea serviciilor de
optimizare a motoarelor de căutare; crearea
indexurilor de informaţii, site-urilor şi altor
resurse disponibile în reţele globale de
calculatoare şi alte reţele electronice şi de
comunicaţii pentru terţi; furnizarea
informaţiilor privind bunurile de larg consum
în scopul alegerii mărfurilor de larg consum
pentru a corespunde specificaţiilor şi nevoilor
consumatorului; informaţii şi asistenţă
comercială pentru consumatori, şi anume
oferirea oportunităţilor pentru utilizatorii de
Internet pentru a publica evaluări, recenzii şi
recomandări pentru o gamă variată de bunuri
de larg consum; lucrări de birou, cu excepţia
gestionării fişierelor informatice; furnizarea
de cataloage care conţin numere de telefon,
adrese comerciale, adrese de poştă
electronică, adrese de pagini web principale,
adrese şi numere de telefon ale persoanelor,
locurilor şi organizaţiilor;" din clasa 41:
"publicare de muzică on-line; furnizare de
muzică şi podcasturi preînregistrate,
nedescărcabile; distribuţie de divertisment
radio şi publicitate interactivă; servicii de
divertisment, şi anume furnizarea
fragmentelor de lucrări audio preînregistrate
pe Internet; publicarea lucrărilor audio şi
lucrărilor audiovizuale; furnizarea lucrărilor
audio, vizuale şi audiovizuale preînregistrate,
nedescărcabile prin reţele fără fir; furnizarea
jocurilor de calculator on-line şi poveştilor
interactive on-line; producţie de emisiuni
radiofonice; divertisment radiofonic; servicii
prestate de studiouri de înregistrare;
furnizarea unei baze de date de divertisment
on-line cu funcţii de căutare care conţine
muzică, alt text digital, fişiere audio on-line,
nedescărcabile cu cărţi, reviste, ştiri şi
informaţii;" din clasa 42: „servicii IT, şi
anume găzduirea la distanţă a sistemelor de
operare şi aplicaţiilor de calculator; găzduire
de sisteme de operare şi aplicaţii de
calculator pe Internet; servicii de consultanţă
cu privire la gestionarea, prezentarea şi
controlul aplicaţiilor multimedia; servicii IT, şi
anume găzduirea unei baze de date on-line
conţinând o gamă variată de informaţii de
interes general pe Internet; găzduirea unei
baze de date interactive pentru transmiterea
mesajelor între utilizatorii de calculatoare şi
abonaţi; găzduirea unei baze de date
interactive pentru transmiterea mesajelor
între utilizatorii de calculatoare şi abonaţi
referitoare la cărţi, filme, filme
cinematografice, emisiuni de televiziune,
jocuri, jucării, articole de sport, produse
electronice, prezentări multimedia şi alte
produse de menaj şi de larg consum,
recenzii despre produse şi informaţii despre
cumpărături pe Internet; găzduire de
conţinut, fotografii, text, date, imagini, site-uri
web şi alte lucrări electronice ale terţilor;
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorilor să publice şi să pună în comun

propriile fotografii, text, date, imagini on-line;
găzduire de conţinut digital în reţele globale
de calculatoare, reţelele fără fir şi reţele de
comunicaţii electronice; monitorizarea
datelor computerizate, sistemelor informatice
şi reţelelor de calculatoare în scopuri de
siguranţă; găzduirea, clasificarea şi
întreţinerea bazelor de date on-line pentru
terţi; cloud computing cu software destinat
utilizării în gestionarea bazelor de date;
găzduirea cloud a bazelor de date
electronice; prestarea serviciilor de furnizor
de servicii de aplicaţii informatice (ASP) cu
software utilizat pentru gestionarea bazelor
de date; platformă ca serviciu (PaaS) cu
platforme de software de calculator utilizat
pentru gestionarea bazelor de date; software
ca serviciu (SaaS) cu software utilizat pentru
gestionarea bazelor de date; software ca
serviciu (SaaS) pentru accesarea,
monitorizarea, urmărirea, căutarea, salvarea
şi punerea în comun a informaţiilor pe teme
de interes general; software ca serviciu
(SaaS) pentru gestionarea informaţiilor
personale şi pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date on-line, conţinut
audio şi multimedia, jocuri, aplicaţii software,
pieţe de aplicaţii software, liste şi ghiduri de
programe şi video la cerere; software ca
serviciu (SaaS) cu software pentru comenzi
vocale şi recunoaşterea vocală, software
pentru conversia vocii în text, aplicaţii
software activate vocal, gestionarea
informaţiilor personale şi pentru accesarea,
răsfoirea şi căutarea în bazele de date online, conţinut audio, video şi multimedia,
jocuri, aplicaţii software, pieţe de aplicaţii
software, liste şi ghiduri de programe şi video
la cerere; software ca serviciu (SaaS) care
permite ca fişierele audio şi multimedia să fie
descărcate şi accesate pe un calculator sau
alte dispozitive electronice de larg consum
portabile; software ca serviciu (SaaS) pentru
dispozitive mobile care permite utilizatorilor
să caute în conţinutul dispozitivului informaţii,
contacte şi aplicaţii; software ca serviciu
(SaaS) pentru crearea de indexuri de
informaţii, indexuri de site-uri web şi indexuri
de alte resurse informaţionale; software ca
serviciu (SaaS) pentru comenzi vocale şi
recunoaşterea vocii; software ca serviciu
(SaaS) pentru controlul difuzoarelor
inteligente; software ca serviciu (SaaS) cu
software destinat utilizării în legătură cu
servicii de abonament la conţinut digital;
software ca serviciu (SaaS) cu software
pentru crearea, dezvoltarea, distribuirea,
descărcarea, transmiterea, recepţia, redarea,
editarea, extragerea, codificarea,
decodificarea, afişarea, stocarea şi
organizarea conţinutului audio şi multimedia;
servicii IT, şi anume furnizarea serverelor
pentru bazele de date cu capacitate
variabilă, pentru terţi; furnizarea unui site
web cu software nedescărcabil pentru
gestionarea bazelor de date; furnizarea
sistemelor de operare şi aplicaţiilor de
calculator găzduite pe Internet; închirierea
facilităţilor computerizate şi stocare a datelor
cu capacităţi variabile; proiectarea,
gestionarea şi monitorizarea forumurilor de
discuţii on-line; crearea paginilor web stocate
electronic pentru servicii on-line şi Internet;
stocarea datelor, crearea şi întreţinerea siteExecutor:
Balabanu Luminiţa

urilor web pentru terţi; gestionarea site-urilor
web pentru terţi; închirierea serverelor web;
servicii de întreţinere, creare şi găzduire de
site-uri web; găzduirea unui site web care
oferă utilizatorilor posibilitatea de a analiza
diferite materiale tipărite, conţinut fotografic,
imagini grafice şi conţinut audio şi de a folosi
un model personalizat care oferă informaţii,
aprecieri, dezaprobări, editări, schimbări,
modificări, opinii, sugestii, comentarii şi
participă la reţele de socializare, de afaceri şi
de comunităţi; servicii IT, şi anume crearea
unei comunităţi on-line pentru utilizatori
înregistraţi să participe la discuţii, să
recepţioneze răspunsuri de la ceilalţi
utilizatori, de la comunităţi virtuale şi să
participe la reţele de socializare; furnizarea
accesului temporar la instrumente pentru
dezvoltarea de software on-line
nedescărcabile, pentru crearea şi
dezvoltarea jocurilor electronice; servicii
ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de
cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea
cu excepţia celora din domeniul
medicinii; servicii de analiză şi cercetare
industrială; furnizarea serviciilor de
informare, consultanţă şi consiliere
referitoare la cele sus-menţionate”.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
5

Marcă naţională

038807
2016.04.26

VINĂRIABARDAR
S.A.,
întreprindere
mixtă, fabrică
de vinuri, MD

2018.11.15
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2019.06.24

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2018.10.01 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Portfolio
Concentrate
Solutions
Unlimited
Company, IE

2019.03.22
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2019.06.24

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.01.22.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Portfolio
Concentrate
Solutions
Unlimited
Company, IE

2019.03.22
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2019.06.24

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.01.22.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

VINĂRIABARDAR S.A.,
întreprindere
mixtă, fabrică de
vinuri, MD
6

Marcă
internaţională

IR 1374091
2017.08.24

7

Portfolio
Concentrate
Solutions
Unlimited
Company, IE
Marcă
internaţională

IR 1374092
2017.08.24
Portfolio
Concentrate
Solutions
Unlimited
Company, IE
Executor:
Balabanu Luminiţa

8

Marcă
internaţională

Responsible
Gold
Operations
Ltd., US

2019.03.26
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2019.06.24

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.01.23.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Grin", RU

2018.12.28
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2019.06.24

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2018.11.06 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 03. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra literei "G", cu excepţia
executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

KALCEKS,
AS, LV

2019.03.22
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2019.06.24

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2018.03.14 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 01 şi pentru totalitatea produselor
din clasa 05, cu excepţia: "preparatelor
farmaceutice pentru bolile cerebrale şi
cardiovasculare". Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementelor verbale
"PROMEDOL", "ПРОМЕДОЛ", cu excepţia
executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

IR 1370671
2017.09.08

9

Responsible
Gold Operations
Ltd., US
Marcă
internaţională

IR 1176825
2013.07.11

10

Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Grin", RU
Marcă
internaţională
PROMEDOL
KALCEKS
ПРОМЕДОЛ
КАЛЦЕКС
IR 1320345
2016.06.20
KALCEKS, AS,
LV

Preşedintele Comisiei de Contestaţii

Executor:
Balabanu Luminiţa

Lilia Bolocan

