
Executor: 
Bódarev Luminiţa  

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna august 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 

 036754 2015.03.20 
 

BRÎNZĂ Valeriu, 
întreprinzător 
individual, MD 

BRÎNZĂ 
Valeriu, întreprinzător 

individual, MD 

2016.11.14 
împotriva deciziei de 

respingere 
parţială a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2017.08.10 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci si design industrial din 2016.09.13 si se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele „îmbrăcăminte pentru copii” din clasa 25 si serviciile „administrare 
comercială; lucrări de birou” din clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci si design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă 
internaţională ESPIA 

 
IR 1236955 2014.12.25 

 
Sumitomo Rubber 

Industries, Ltd., JP 

Sumitomo 
Rubber 

Industries, 
Ltd., JP 

2017.03.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2017.08.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci si 
design industrial din 2017.01.04 si se 
acceptă protecția mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 12. 3. Se transmite dosarul în Direcția mărci si 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

3 Marcă 
internaţională HNB 

 
IR 1261439 
2014.12.19 

 
Philip Morris 

Brands Sarl, CH 

Philip Morris 
Brands Sarl, 

CH 
2017.03.06 
împotriva 

deciziei de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2017.08.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menține în vigoare Decizia Direcției 
mărci si design industrial din 2017.01.04. 3. Se transmite dosarul în Direcția mărci si 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

4 Marcă 
internaţională Timi 

 
IR 1229495 
2014.04.15  

„KONTI-RUS” 
JOINT STOCK COMPANY, RU 

„KONTI-RUS” 
JOINT 

STOCK 
COMPANY, 

RU 

2017.03.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a mărcii 

2017.08.11 1. Se acceptă parțial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci si 
design industrial din 2016.06.03 si se 
acceptă protecția mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 28 și pentru următoarele produse 
din clasa 30: „Tapioca si sago; produse de 
patiserie si cofetărie; drojdie, praf de copt; sare; 
oțet; produse de cofetărie pe bază de arahide; 
bicarbonat de sodiu; făină de fasole; făină de 
tapioca; făină; produse de morărit; vafe; biscuiți; 
aditivi pe bază de gluten pentru uz culinar; jeleuri 
de fructe (cofetărie); guma de mestecat; maia; 
produse pentru a stabiliza frișca; agenți de 
îngroșare pentru gătit; caramele (bomboane); făină 
de cartofi; gluten preparat ca produs alimentar; 
dulciuri (produse de cofetărie); amidon de uz 
alimentar; gheată de răcit; gheată naturală sau 
artificială; bomboane; marțipan; rulouri de 
primăvară; bomboane cu mentă; oțet de bere; 
dulciuri (bomboane), fondante (cofetărie); praline; 
făină de soia; malț pentru alimentație; extract de 
malț pentru alimentație; pișcoturi; prăjiturele 
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(patiserie); biscuiți sărați; halva; ciocolată”. 3. Se transmite dosarul în Direcția mărci si 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

5 Marcă 
internaţională 

  IR 1230364 
2014.04.15 

 
„KONTI-RUS” 
JOINT STOCK COMPANY, RU 

 „KONTI-RUS” 
JOINT STOCK 
COMPANY, 
RU 

2017.03.09 
împotriva deciziei de 

respingere 
parţială a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2017.08.11 1. Se acceptă parțial revendicarea 
contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcției mărci si 
design industrial din 2016.06.03 si se 
acceptă protecția mărcii solicitate pentru totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 28 și pentru următoarele produse 
din clasa 30: „Tapioca si sago; produse de 
patiserie si cofetărie; drojdie, praf de copt; sare; 
oțet; produse de cofetărie pe bază de arahide; 
bicarbonat de sodiu; făină de fasole; făină de 
tapioca; făină; produse de morărit; vafe; biscuiți; 
aditivi pe bază de gluten pentru uz culinar; jeleuri 
de fructe (cofetărie); guma de mestecat; maia; 
produse pentru a stabiliza frișca; agenți de 
îngroșare pentru gătit; caramele (bomboane); făină 
de cartofi; gluten preparat ca produs alimentar; 
dulciuri (produse de cofetărie); amidon de uz 
alimentar; gheată de răcit; gheată naturală sau 
artificială; bomboane; marțipan; rulouri de 
primăvară; bomboane cu mentă; oțet de bere; 
dulciuri (bomboane), fondante (cofetărie); praline; 
făină de soia; malț pentru alimentație; extract de 
malț pentru alimentație; pișcoturi; prăjiturele 
(patiserie); biscuiți sărați; halva; ciocolată”. 3. Se transmite dosarul în Direcția mărci si 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

6 Marcă naţională 

  
018937 2006.03.09 

Nr. certificat 
16826 ERGOLEMN 

S.R.L., MD 

ERGOLEMN 
S.R.L., MD 

2017.03.13 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca  

2017.08.11 1. Se respinge cererea de repunere în 
drepturi nr. 1395 din 2017.03.13.  
2. Se transmite dosarul în arhivă. 

7 Marcă naţională 
 

  
039605 

2016.10.13  
William Grant & 
Sons Limited, GB 

William Grant 
& Sons 

Limited, GB 
2017.03.20 
împotriva 
deciziei  

prin care s-a 
considerat retrasă cererea 

de înregistrare a 
mărcii 

2017.08.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcției mărci si 
design industrial din 2017.03.10. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul urmează să achite taxa pentru examinarea 
de fond a cererii de înregistrare a  mărcii în 
cuantum de 200 Euro (p. 34(a) din Nomenclatorul serviciilor cu semnificație 
juridică în domeniul protecției obiectelor 
proprietății intelectuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13), precum si va remedia iregularitățile constatate la etapa examinării 
preliminare. 
4. Se transmite dosarul în Direcția mărci si design industrial pentru continuarea 
procedurilor. Notă: Solicitantul beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întrunește criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici si mijlocii.  

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                            Lilia Bolocan 


