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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

General information
The Ofﬁcial Bulletin of Industrial Property contains different information.
Special sections are destined for the inventions, plant varieties, trademarks,
geographical indications, appellations of origin, industrial designs.
Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.
The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin there are
published ofﬁcial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards
in the industrial property ﬁeld etc.
The Bulletin offers on favorable conditions the publicity space for all interested persons
with the view of propagating the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на
охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике
Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает систематизированные
ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются официальные документы,
положения, международные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты
в области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2009)
AD
AE
AF
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX

BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ

Andorra
Emiratele Arabe
Unite
Afganistan
Albania
Armenia
Antilele Olandeze
Angola
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Intelectuală (ARIPO)
Argentina
Austria
Australia
Azerbaidjan
Bosnia şi
Herţegovina
Bangladesh
Belgia
Burkina Faso
Bulgaria
Bermude
Brunei Darussalam
Brazilia
Bahamas
Bhoutan
Oﬁciul din Benelux
pentru Proprietate
Intelectuală (BOIP)
Belarus
Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Capul Verde
Cipru
Republica Cehă
Germania
Danemarca
Republica
Dominicană
Algeria

EA
EC
EE
EG
EM

EP
ES
ET
FI
FK
FR
GB
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GR
GT
GW
GY
HK

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

Oﬁciul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oﬁciul de Armonizare
pe Piaţa Internă (mărci,
desene şi modele)
(OHIM)
Oﬁciul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Regiunea Administrativă
Specială Hong Kong
a Republicii Populare
Chineze
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

LB
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
MN
MR
MS
MT
MU
MV
MX
MY
MZ
NG
NI
NL
NO
NP
NZ
OA

OM
PA
PE

Iordania
Japonia
Kenya
Kirghizstan
Cambodgia
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Kazahstan
Republica
Democratică Populară
Laos
Liban
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxemburg
Letonia
Jamahiria Arabă
Libiană
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Muntenegru
Madagascar
Fosta Republică
Iugoslavă Macedonia
Mongolia
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldive
Mexic
Malaysia
Mozambic
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

RO
RS
RU
RW
SA
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SV
SY
TD
TH
TJ
TM
TN
TR
TT
TW
UA
US
UY
UZ
VE

VG
VN
WO

YE
ZA

Filipine
Pakistan
Polonia
Portugalia
Paraguay
Qatar
Oﬁciul Comunitar
pentru Soiuri de
Plante (Uniunea
Europeană) (CPVO)
România
Serbia
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Suedia
Singapore
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Salvador
Republica Arabă
Siriană
Ciad
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Trinidad şi Tobago
Taiwan, Provincie
a Chinei
Ucraina
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Republica
Bolivariană
a Venezuelei
Insulele
Virgine (Britanice)
Vietnam
Organizaţia Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Yemen
Africa de Sud

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există
CS
IB
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Cehoslovacia
Institutul Internaţional
de Brevete

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

Uniunea Sovietică
Iugoslavia/Serbia
şi Muntenegru
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 50-XVI din
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă prioritatea,
calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă,
dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 33 din Lege.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate,
brevetele de invenţie de scurtă durată acordate şi brevetele eliberate conform procedurii naţionale.
Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasiﬁcării
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice ﬁind simbolul unei secţiuni CIB.

T

he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the
Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may
be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be ﬁled with the AGEPI directly or through a representative, by any
person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents provided in Art. 33 of
the Law.
In the Section are published data concerning the ﬁled patent applications, granted patents for
invention, granted short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national
procedure.
The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the
International Patent Classiﬁcation (IPC) indexes, the ﬁrst letter being the symbol of a IPC section.

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на
изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения
согласно национальной процедуре.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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INVENTIONS

CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION CONCERNING
THE PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de invenţie pe care se bazează cererea de model de utilitate
Number and ﬁling date of a patent application on which the present utility model application is based
Номер и дата подачи заявки на патент на изобретение, на которой основана заявка
на регистрацию полезной модели
(67)* Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată,
respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie
Number and date of conversion of a patent or short-term patent application respectively into
a short-term patent application or a patent application
Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный
патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение
или на патент на изобретение
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
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(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii pentru soi de plantă comunitar (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the EC community plant variety application: number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)
Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document,
code of the country)
Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение документа, номер документа, код
страны)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererii înregistrate la oﬁciul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the application registered with the patent ofﬁce of the former USSR (number of the document,
date of ﬁling, code of the country)
Приоритетные данные заявки, зарегистрированной в патентном ведомстве бывшего СССР (номер
документа, дата подачи заявки, код страны)
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI

(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate ﬁ consultată pe web site-ul AGEPI:
http://www.agepi.md)

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE WIPO
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website:
http://www.agepi.md)

КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI:
http://www.agepi.md)
1. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
CODES FOR PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau de la data
priorităţii recunoscute
– patent application for invention published before the established term of 18 months from the ﬁling date or
priority date
– заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока с даты
подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
– patent application for invention published within the established term with search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
– patent application for invention published within the established term without search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a patent application for invention (published after publication of the application)
– отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– patent application for invention published with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări
şi/sau desene
– patent application for invention published with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims
and/or drawings
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и/или чертежей
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– granted patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
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B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– granted patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims and/or drawings
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– patent for invention issued after amendment following the opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or revocation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания
патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– issued patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims and/or drawings
– выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
2. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
– published short-term patent application for invention
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
Y

– brevet de invenţie de scurtă durată acordat
– granted short-term patent for invention
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение

Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения
или протеста
Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– granted short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в
титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere,
revendicări şi/sau desene
– granted short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims
and/or drawings
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой
части описания, формулы изобретения и/или чертежей
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z3 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– short-term patent for invention issued after amendment following the opposition or appeal procedures
– краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения
или протеста
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Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or revocation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the
document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi/sau desene
– issued or extended short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description,
claims and/or drawings
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INVENTIONS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
Granted short-term patents for invention
Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
Numerical index of granted patents for invention (half-yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой)
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)
Subject index of granted patents for invention (half-yearly)
Систематический указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой)
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of rejected patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of granted patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (cu dreptul de restabilire)
List of invalid patents for invention (with the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек (с правом восстановления)
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (fără dreptul de restabilire)
List of invalid patents for invention (without the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек (без права восстановления)
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE (CIB)
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS (IPC)
РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)
A

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

TEHNICI INDUSTRIALE DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMING OPERATIONS.
TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА
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E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

MECANICĂ. ILUMINAT. ÎNCĂLZIRE. ARMAMENT.
EXPLOZIVE
MECHANICAL ENGINEERING. LIGHTING. HEATING.
WEAPONS. BLASTING
МЕХАНИКА. ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la
AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este parte, se publică în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei Eurasiatice privind
Brevetele, la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete (Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice,
rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe
suport DVD.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication
of the patent application, any third party may present observations concerning the patentability of the
invention to which the application relates.
Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is
party, are published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the
abstract and, where appropiate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.
Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention, to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the GAZETTE of
the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropiate, any
drawings. The GAZETTE is also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library
on the DVD carrier.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях,
предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений. Описания
к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в
AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если
необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI на DVD носителе.
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a 2010 0056 (13) A2
Int. Cl.: C02F 1/48 (2006.01)
C02F 9/10 (2006.01)
C02F 9/12 (2006.01)
F03G 7/10 (2006.01)
(22) 2010.02.26
(67)* s 2010 0036, 2010.04.23
(71) S.C. TESLA RESEARCH ENERGY S.R.L., RO;
S.C. MANECOS INTERNATIONAL S.R.L., MD;
BUZEA Nicolai, RO; VACARI Liviu, ES; ADETU
Ionel, RO; RUSU Mihail, MD; COTOROBAI
Constantin, MD
(72) SIMION Virgil Spiridon, RO
(54) Staţie de tratare şi epurare a apelor menajere şi de producere a energiei regenerabile
(57) Invenţia se referă la staţii de tratare şi epurare
a apelor menajere şi poate fi utilizată la tratarea şi epurarea apelor foarte poluate şi la
producerea de energie regenerabilă.
Staţia de tratare şi epurare a apelor menajere
şi de producere a energiei regenerabile include următoarele elemente esenţiale, situate
după cursul apei: un rezervor principal pentru
decantarea apei (1), filtru pentru impurităţile
majore (2) în formă de sită, reactoare (4…10)
cu generator de curent electric (11) pentru
alimentarea cu curent a tuturor elementelor
constructive ale instalaţiei, racorduri (17), filtru
de gaze (12), compresor de gaze (13), rezervor pentru depozitarea gazelor (14), extrase
în timpul tratării şi epurării apelor menajere,
toate procesele de tratare şi epurare a apelor
menajere fiind dirijate de panoul de comandă
(16), la care se conectează toate elementele
constructive ale staţiei.
.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
* *
(54) Plant for purification and treatment of
household waters and for production of
regenerable energy
(57) The invention relates to the household water
purification and treatment plants and can be
used for purification and treatment of highly
polluted waters and for production of regenerable energy.
The plant for purification and treatment of
household waters and for production of regenerable energy includes the following essential features, placed in the course of water
passage: a main water settling reservoir (1), a
filter for large-scale pollutions (2) in the form
of screen, reactors (4…10) with an electric
current generator (11) for power supply of all
structural elements of the plant, branch pipes
(17), a gas filter (12), a gas compressor (13),

INVENTIONS

(21)
(51)
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a reservoir for storage of gases (14), extracted during purification and treatment of
household waters, all household water purification and treatment processes being operated by a control panel (16), to which are connected all structural elements of he plant.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Станция переработки и очистки бытовых вод и производства возобновляемой энергии
Изобретение относится к станциям переработки и очистки бытовых вод и может
быть использовано при переработке и очистке сильнозагрязненных вод и производстве возобновляемой энергии.
Станция переработки и очистки бытовых
вод и производства возобновляемой энергии включает следующие существенные
элементы, расположенные по ходу прохождения воды: основной резервуар для отстаивания воды (1), фильтр для крупных
загрязнений (2) в форме сита, реакторы
(4…10) с генератором электрического тока
(11) для снабжения током всех конструктивных элементов установки, патрубки
(17), газовый фильтр (12), газовый компрессор (13), резервуар для хранения газов (14), экстрагированных во время переработки и очистки бытовых вод, при этом
все процессы переработки и очистки бытовых вод управляются пультом управления
(16), с которым связаны все конструктивные элементы станции.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

INVENŢII
(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

a 2010 0018 (13) A2
Int. Cl.: F03G 3/00 (2006.01)
2010.02.10
CIHAN Constantin, MD
CIHAN Constantin, MD; CIHAN Radu, MD;
CIHAN Corina, MD
COTRUŢA Leonid
Instalaţie energetică gravitaţională
Invenţia se referă la instalaţiile energetice, în
special la instalaţiile energetice gravitaţionale.
Instalaţia energetică gravitaţională conţine un
generator şi un transformator de energie
gravitaţională în energie mecanică unit cu el.
Transformatorul include o greutate cu tracţiune, executate ca un tot întreg în formă de
tijă montată cu posibilitatea de deplasare
verticală de translaţie cu o plută fixată la
capătul ei. Pluta este amplasată într-un rezervor alungit umplut parţial cu lichid. Instalaţia
energetică gravitaţională conţine cel puţin
două transformatoare de energie gravitaţională în energie mecanică cu greutăţi şi
tracţiuni, interconectate prin intermediul unui
braţ suspendat pe un cablu şi dotat cu dispozitive electromagnetice unite cu un element
electronic.
Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Gravitational power plant
The invention relates to power plants, in particular to the gravitational power plants.
The gravitational power plant contains a generator and a gravitational-to-mechanical
energy converter connected thereto. The converter includes a load with tie-rod, made
integral in the form of a rod mounted with the

MD - BOPI 8/2011
possibility of vertical-translational movement
with a float fixed to its end. The float is placed
in an elongated tank partially filled with liquid.
The gravitational power plant contains at least
two gravitational-to-mechanical energy converters with loads and tie-rods, interconnected
by a lever suspended by a cable and fitted
with electromagnetic devices connected to an
electronic unit.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Энергетическая гравитационная установка
Изобретение относится к энергетическим
установкам, в частности к гравитационным
энергетическим установкам.
Гравитационная энергетическая установка
содержит генератор и связанный с ним
преобразователь гравитационной энергии
в механическую. Преобразователь включает груз с тягой, выполненные заодно в
виде смонтированного с возможностью
вертикально-поступательного перемещения стержня с поплавком, закрепленном на
его конце. Поплавок размещен в удлиненном резервуаре, частично заполненном
жидкостью. Гравитационная энергетическая установка содержит, как минимум, два
преобразователя гравитационной энергии
в механическую с грузами и тягами, связанных между собой посредством рычага,
подвешенного на кабеле и снабженного
электромагнитными устройствами, соединенными с электронным блоком.
П. формулы: 1
Фиг.: 4
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin.(2) din Legea
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

A

ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant
a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent.
The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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(11)
(51)

4125 (13) B1
Int. Cl.: C07D 271/10 (2006.01)
C07D 271/113 (2006.01)
C07C 335/08 (2006.01)
C07C 335/14 (2006.01)
A61K 31/17 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
(21) a 2010 0103
(22) 2010.09.17
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) MACAEV Fliur, MD; RIBKOVSKAIA Zinaida,
MD; POGREBNOI Serghei, MD
(54) Compuşi 1,3,4-oxadiazolici cu proprietăţi
antituberculoase conţinând tiouree monosubstituită
(57) Invenţia se referă la compuşii 1,3,4-oxadiazolici, ce conţin tiouree monosubstituită, în
special la derivaţii lor care manifestă proprietăţi antituberculoase.
Compuşii, conform invenţiei, corespund formulei generale:

thiourea, in particular to their derivatives manifesting antituberculous properties.
The compounds, according to the invention,
correspond to general formula:

where:
R = benzyl (1a);
R = 2,4-dichlorphenacyl (1b);
R = allyl (1c);
R = pyridin-4-ylmethyl (1d).
The synthesis includes the following stages:
hydrazinolysis of ethyl-p-aminobenzoate, cyclization-isothiocyanation-thiolation of the obtained hydrazide with tetramethylthiuram disulphide in DMF, thioalkylation and finally ammonolysis of the isothiocyanate group with ammonia aqueous solution.
The compounds manifest Mycobacterium tuberculosis culture growth inhibition properties.
Claims: 1

unde:
R = benzil (1a);
R = 2,4-diclorfenacil (1b);
R = alil (1c);
R = piridin-4-ilmetil (1d).
Sinteza include următoarele etape: hidrazinoliza p-aminobenzoatului de etil, ciclizareaizotiocianarea-tiolarea hidrazidei obţinute cu
disulfură de tetrametiltiuram în DMF, tioalchilarea şi, în final, amonoliza grupei izotiocianat cu soluţie apoasă de amoniac.
Compuşii manifestă proprietăţi de inhibare a
creşterii culturilor Mycobacterium tuberculosis.

(54)

(57)

*
* *
1,3,4-оксадиазольные соединения с антитуберкулезными свойствами содержащие однозамещенную тиомочевину
Изобретение относится к 1,3,4-оксадиазольным соединениям, содержащим однозамещенную тиомочевину, в частности
к их производным, проявляющим антитуберкулёзные свойства.
Соединения, согласно изобретению, соответствуют общей формуле:

Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
1,3,4-оxadiazole compounds with antituberculous properties containing monosubstituted thiourea
The invention relates to 1,3,4-oxadiazole
compounds
containing monosubstituted
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где:
R = бензил (1a);
R = 2,4-дихлорфенацил (1b);
R = аллил (1c);
R = пиридин-4-илметил (1d).
Синтез включает следующие стадии: гидразинолиз этил-п-аминобензоата, циклизацию-изотиоцианирование-тиолирование
полученного гидразида с тетраметилтиу-

20
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рамдисульфидом в ДМФА, тиоалкилирование и в завершении аммонолиз изотиоцианат группы водным раствором аммиака.
Соединения проявляют свойства ингибирования роста культур Mycobacterium tuberculosis.
П. формулы: 1
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului.
Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct
sau se pot comanda cópii, contra cost.

A

ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to
grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the
patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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405 (13) Y
Int. Cl.: A01B 1/00 (2006.01)
A01B 1/16 (2006.01)
A01B 1/20 (2006.01)
A01B 29/06 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
(21) s 2010 0069
(22) 2010.04.15
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) BOGDAN Ion, MD
(54) Dispozitiv şi procedeu de producere a
benzii de mulcire
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la
horticultură, în special la un dispozitiv şi un
procedeu de producere a benzii de mulcire.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un cadru (6), pe care cu ajutorul unor console sunt
instalate: un tăvălug (7) pentru pătulirea ierburilor, amplasat cu posibilitatea mişcării axului
(8) acestuia pe verticală în canelura (9) consolei; un dispozitiv (10) pentru tăierea ierburilor; o rolă (12) cu folie de polietilenă; o rolă
(17) pentru presarea masei vegetale şi direcţionarea mişcării foliei de polietilenă; o rolă
(13) pentru susţinerea plasei şi a foliei de polietilenă şi un ax (14) pentru înfăşurarea benzii
de mulcire, amplasat cu posibilitatea mişcării
lui pe verticală în canelura consolei.
Procedeul, conform invenţiei, include acoperirea, înainte de începerea vegetaţiei, a solului, pe care au fost semănate ierburi multianuale sau cresc buruieni cu o plasă din masă
plastică cu lăţimea de 100 cm şi diametrul
ochiurilor de cel mult 1 cm, iar la atingerea
înălţimii ierburilor de 30 cm, cu ajutorul dispozitivului conform invenţiei, se efectuează
pătulirea ierburilor concomitent cu extragerea
şi ruperea sau tăierea lor, acoperirea masei
vegetale obţinute cu o folie de polietilenă cu
presarea concomitentă a masei vegetale pe
suprafaţa plasei şi răsucirea benzii obţinute
în rulou.

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
Device and process for the production of
mulch film
The invention relates to agriculture, namely
to horticulture, in particular to a device and a
process for the production of mulch film.
The device, according to the invention, comprises a frame (6), on which are installed by
means of consoles: a grass rolling roller (7),

installed with the possibility of vertical
movement of its axle (8) in the groove (9) of
the console; a grass cutting device (10); a
roller (12) with polyethylene film; a roller (17)
for pressing the plant mass and directing the
motion of polyethylene film; a grid and polyethylene film maintenance roller (13) and a
mulch film winding axle (14), installed with
the possibility of its vertical movement in the
groove of the console.
The process, according to the invention, includes covering, before the initial vegetation,
of soil sown with perennial grass seeds or
overgrown with weeds with a plastic net of a
width of 100 cm and a diameter of meshes of
at most 1 cm, and when the grass attains the
height of 30 cm, with the device according to
the invention is carried out rolling of grass simultaneously with its pulling and tearing out or
cutting, covering of the resulting plant mass
with a polyethylene film with the concomitant
pressing of plant mass on the surface of the
net and rolling of the obtained film.
Claims: 2
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Устройство и способ производства
мульчирующей ленты
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к садоводству, в частности к устройству и способу для производства мульчирующей ленты.
Устройство, согласно изобретению, содержит раму (6), на которой установлены
при помощи кронштейнов: каток (7) для
прикатывания травы, установленный с
возможностью вертикального перемещения его оси (8) в пазе (9) кронштейна; устройство (10) для срезания травы; ролик
(12) с полиэтиленовой пленкой; ролик (17)
для прессования растительной массы и
направления движения полиэтиленовой
пленки; ролик (13) для поддержания сетки
и полиэтиленовой пленки и ось (14) для
наматывания мульчирующей ленты, установленную с возможностью вертикального
перемещения ее в пазе кронштейна.
Способ, согласно изобретению, включает
покрытие, до начала вегетации, почвы, на
которой засеяны семена многолетних
трав или растут сорняки, пластмассовой
сеткой шириной 100 см и диаметром ячеек до 1 см, а при достижении высоты трав
30 см, при помощи устройства, в соответствии с изобретением, осуществляют при-
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катывание травы одновременно с ее выдергиванием и вырыванием или срезанием, покрытие полученной растительной
массы полиэтиленовой пленкой с одновременным прессованием растительной
массы на поверхности сетки и сворачивание полученной ленты в рулон.

(54)
(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 1

Method for protecting apple fruits from
penicillosis
The invention relates to agriculture, in particular to fruit growing and can be used to increase the resistance of apple fruits during
storage to fungal diseases.
The process, according to the invention, includes the treatment of apple fruits at the end
of the storage life with 0.5 vol. % aqueous
solution of emulsion containing, in g/L: ethyl
esters of fatty acids of rape-seed oil 600,
ethanol 150, glycerol 100, medical paraffin oil
100, sodium bicarbonate 2, distilled water the
rest, with a total consumption of 15…20 L/t.
The result of the invention is to extend the
storage life of apple fruits.
Claims: 1

(54)
(57)
(11)
(51)

406 (13) Y
Int. Cl.: A01F 25/00 (2006.01)
A01N 37/02 (2006.01)
A01N 27/00 (2006.01)
A01N 37/06 (2006.01)
C11C 3/04 (2006.01)
C01D 7/00 (2006.01)
(21) s 2011 0081
(22) 2011.04.15
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
MOLDOVEI, MD
(72) BUJOREANU Nicolae, MD; TODIRAŞ Vladimir,
MD;
SVETLICENCO
Valentina,
MD;
CHIRILOV Eleonora, MD; HAREA Ion, MD
(54) Procedeu de protecţie a fructelor de măr
contra penicilozei
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
pomicultură şi poate fi utilizată pentru sporirea rezistenţei fructelor de măr în timpul păstrării la bolile fungice.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
fructelor de măr la sfârşitul perioadei de
păstrare cu soluţie apoasă de 0,5% vol. de
emulsie, care conţine, în g/L: esteri etilici ai
acizilor graşi din ulei de rapiţă 600, etanol
150, glicerol 100, ulei de parafină medicinal
100, bicarbonat de sodiu 2, apă distilată restul, cu un consum total de 15…20 L/t.
Rezultatul invenţiei constă în prelungirea perioadei de păstrare a fructelor de măr.
Revendicări: 1
*
*

*
* *
Способ защиты плодов яблони от пенициллеза
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к плодоводству, и
может быть использовано для повышения
устойчивости плодов яблони во время
хранения к грибковым заболеваниям.
Способ, согласно изобретению, включает
обработку плодов яблони в конце срока
хранения 0,5 об. % водным раствором
эмульсии, содержащей, в г/л: этиловые
эфиры жирных кислот масла рапса 600,
этанол 150, глицерол 100, медицинское
парафиновое масло 100, бикарбонат натрия 2, дистиллированную воду остальное, с общим расходом 15…20 л/т.
Результат изобретения состоит в продлении срока хранения плодов яблони.
П. формулы: 1

(11)
(51)

407 (13) Y
Int. Cl.: A23L 2/385 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/08 (2006.01)
(21) s 2010 0196
(22) 2010.11.23
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) PARŞACOVA Lidia, MD; POPEL Svetlana,
MD; COLESNICENCO Alexandra, MD
(74) ŞURGALSCHI Ecaterina
(54) Concentrat pentru băutură nealcoolică (variante) şi procedeu de obţinere a acestuia

*
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INVENTIONS

Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la concentrate pentru băuturi nealcoolice şi la un procedeu de obţinere a lor.
Concentratul pentru băutură nealcoolică
conţine un amestec concentrat, obţinut prin
amestecarea infuziei din părţi aeriene de
echinacee sau melisă şi a sucului de fructe
şi/sau pomuşoare în următorul raport al
componentelor, în % mas.: infuzie din părţile
aeriene de echinacee sau melisă 20...36 şi
suc de fructe şi/sau pomuşoare 64...80, şi
concentrarea ulterioară până la conţinutul
substanţelor uscate de 55...80%.
Procedeul de obţinere a concentratului pentru băutură nealcoolică, conform invenţiei, include obţinerea infuziei din părţi aeriene uscate de echinacee sau melisă prin infuzarea
o
în apă la temperatura de 88...90 C timp de
20...30 min în raport de 1:15 respectiv, cu filtrarea ulterioară, adăugarea la infuzia obţinută a sucului de fructe şi/sau pomuşoare şi
concentrarea amestecului obţinut până la
atingerea conţinutului substanţelor uscate de
55...80%.

(54)
(57)

Revendicări: 6

(54)
(57)

*
* *
Concentrate for nonalcoholic drink (variants) and process for preparation thereof
The invention relates to the food industry,
namely to concentrates for nonalcoholic
drinks and a process for their preparation.
The concentrate for nonalcoholic drink contains a concentrated mixture, obtained by
mixing the infusion from aboveground parts
of echinacea or melissa and fruit and/or berry
juice in the following component ratio, in
mass %: infusion from aboveground parts of
echinacea or melissa 20...36 and fruit and/or
berry juice 64…80, and subsequent concentration to the content of dry substances of
55…80%.
The process for preparation of the concentrate for nonalcoholic drink, according to the
invention, includes the preparation of an infusion from dried aboveground parts of echinacea and melissa by infusion in water at a
temperature of 88…90°C for 20…30 min in a
ratio of 1:15, respectively, followed by filtration, addition to the resulting infusion of fruit
and/or berry juice and concentration of the
obtained mixture until the attainment of the
dry substance content of 55…80%.
Claims: 6
*
*
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*

Концентрат для безалкогольного напитка (варианты) и способ его получения
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к концентратам
для безалкогольных напитков и к способу
их получения.
Концентрат для безалкогольного напитка
содержит концентрированную смесь, полученную путем смешивания настоя надземных частей эхинацеи или мелиссы и плодового и/или ягодного сока при следующем соотношении компонентов, масс. %:
настой из надземных частей эхинацеи или
мелиссы 20...36 и плодовый и/или ягодный сок 64…80, и последующего концентрирования до содержания сухих веществ
55…80%.
Способ получения концентрата для безалкогольного напитка, согласно изобретению, включает получение настоя из сухих
надземных частей эхинацеи или мелиссы
путем настаивания в воде при температуo
ре 88…90 C в течение 20…30 мин в соотношении 1:15, соответственно, с последующей фильтрацией, добавление к полученному настою плодового и/или ягодного сока и концентрацию полученной
смеси до достижения содержания сухих
веществ 55…80%.
П. формулы: 6

(11)
(51)

408 (13) Y
Int. Cl.: A61D 7/00 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61P 33/14 (2006.01)
(21) s 2011 0069
(22) 2011.03.29
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) RUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD;
ZAMORNEA Maria, MD; CILIPIC Gheorghe,
MD; FLOREA Vasile, MD; MAŞCENCO
Natalia, MD
(54) Procedeu de profilaxie şi tratament al
ectoparazitozei la găini
(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, în
special la parazitologie şi poate fi utilizată
pentru profilaxia şi tratamentul ectoparazitozei la găini.
Procedeul de profilaxie şi tratament al
ectoparazitozei la găini constă în tratarea găinilor prin pulverizare cu o soluţie apoasă de
3% de extract, obţinut prin extracţie hidroalcoolică din părţile aeriene ale romaniţei
dalmaţiene Pyrethrum cinerariifolium Trev. cu
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uscare ulterioară, în doză de 50 ml la o găină.
Totodată pentru profilaxie tratarea se
efectuează într-o repriză, iar pentru tratament
în două reprize cu un interval de 14 zile.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for prophylaxis and treatment of
ectoparasitosis in hens
The invention relates to veterinary medicine,
in particular to parasitology and can be used
for prophylaxis and treatment of ectoparasitosis in hens.
The method for prophylaxis and treatment of
ectoparasitosis in hens consists in the aerosol treatment of hens with 3% aqueous solution of extract obtained by hydroalcoholic extraction from the aboveground parts of Dalmatian pyrethrum Pyrethrum cinerariifolium
Trev. with subsequent drying, in a dose of
50 ml per hen. At the same time, for prophylaxis the treatment is carried out once, and for
treatment twice with an interval of 14 days.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ профилактики и лечения эктопаразитоза кур
Изобретение относится к ветеринарии, в
частности к паразитологии и может быть
использовано для профилактики и лечения эктопаразитоза кур.
Способ профилактики и лечения эктопаразитоза кур состоит в аэрозольной обработке кур 3% водным раствором экстракта, полученного путем водно-спиртовой
экстракции из надземных частей далматской ромашки Pyrethrum cinerariifolium
Trev. с последующим высушиванием, в
дозе 50 мл на курицу. При этом для профилактики обработку осуществляют однократно, а для лечения двукратно с интервалом в 14 дней.
П. формулы: 1

(11)
(51)

(21)
(22)

409 (13) Y
Int. Cl.: B44D 5/00 (2006.01)
B44D 2/00 (2006.01)
B41M 1/14 (2006.01)
B41M 1/26 (2006.01)
B44D 7/00 (2006.01)
G06T 1/00 (2006.01)
s 2010 0132
2010.07.30
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(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD;
SANDU Irina Crina Anca, RO; VASILACHE
Viorica, RO; SANDU Andrei Victor, RO;
BOŢAN Victor, MD
(54) Procedeu de reintegrare cromatică a
zonelor lacunare ale picturilor vechi
(57) Invenţia se referă la pictură, şi anume la un
procedeu de reintegrare cromatică a zonelor
lacunare ale picturilor vechi.
Procedeul, conform invenţiei, constă în
aceea că se fixează nişte puncte de referinţă
pe pictură, se fotografiază zona lacunară a
picturii, cu preluarea în imagine şi a zonelor
vizibile adiacente. Cu ajutorul unui program
de editare a imaginii în sistemul cromatic din
culorile cyan, magenta, galben şi negru se
reconstruieşte imaginea policromă din zona
lacunară. Apoi zona menţionată se pregăteşte pentru imprimare prin aplicarea chiturilor formate din lianţi şi materiale de
umplutură compatibile. După aceasta imaginea se imprimă pe zona lacunară, folosind o
imprimantă cu jet de cerneală în acelaşi sistem cromatic, special adaptată planimetriei
suprafeţei. După uscarea cernelii suprafaţa
se vernisează cu un lac compatibil.
Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for chromatic restoration of lacunary zones of old paintings
The invention relates to painting, namely to a
process for chromatic restoration of lacunary
zones of old paintings.
The process, according to the invention,
consists in that are fixed some reference
points on the painting, is taken a photograph
of the lacunary zone of the painting, including
also in the image the visible adjacent zones.
Using the software for image editing in the
chromatic system of the cyan, magenta, yellow and black colors is reconstructed the polychrome image in the lacunary zone. Then
the said zone is prepared for printing by applying putties, consisting of compatible binders and fillers. The image is then printed on
the lacunary zone using an inkjet printer in
the same chromatic system, specially
adapted to the planimetry of the surface. After the ink is dry, on the surface is applied a
compatible varnish.
Claims: 2
*
*

*
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(54)
(57)

Способ хроматического восстановления лакунарных зон старых картин
Изобретение относится к живописи, а
именно к способу хроматического восстановления лакунарных зон старых картин.
Способ, согласно изобретению, состоит в
том что фиксируют ориентировочные точки на картине, фотографируют лакунарную зону картины, включая в изображение
и прилегающие видимые зоны. При помощи программы для редактирования
изображения в хроматической системе из
цветов циан, маджента, желтый и черный
реконструируют полихромное изображение из лакунарной зоны. Затем упомянутую зону подготавливают для печатания
путем нанесения шпаклевки, состоящей
из совместимых связующих веществ и наполнителей. После этого изображение печатают на лакунарной зоне используя
струйный принтер в той же хроматической
системе, специально приспособленный к
планиметрии поверхности. После высыхания чернил поверхность покрывают совместимым лаком.

INVENTIONS
eliberează lespedea din fixare şi se efectuează legătura şi astuparea îmbinărilor dintre
lespede şi platforma drumului.
La etapa finală a lucrărilor de reparaţie poate
fi aşternut stratul superficial al platformei
drumului.
Revendicări: 2
Figuri: 3

(54)
(57)

П. формулы: 2

(11)
(51)

410 (13) Y
Int. Cl.: E01C 23/10 (2006.01)
E01C 23/06 (2006.01)
(21) s 2010 0211
(22) 2010.12.07
(71)(73) ELISEI Constantin, MD
(72) CEAPA Grigore, MD; ELISEI Constantin, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Procedeu de reparaţie a platformei drumului
(57) Invenţia se referă la construcţia drumurilor şi
poate fi utilizată pentru consolidarea şi reparaţia platformei drumului, în special din beton
cu ciment.
Procedeul de reparaţie a platformei drumului
constă în marcarea suprafeţei sectorului deteriorat, tăierea verticală a îmbrăcămintei pe
perimetrul sectorului deteriorat până la straturile de bază ale platformei drumului cu formarea lespezii sectorului deteriorat, executarea unor orificii străpunse orientate vertical în
lespedea tăiată a sectorului deteriorat, instalarea prin deplasări verticale şi fixarea lespezii tăiate în poziţie proiectată, injectarea prin
orificiile executate a materialelor liante sub
lespedea tăiată fixată, menţinerea lespezii în
poziţia fixată până la obţinerea rezistenţei
calculate a materialelor liante, după care se
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*
* *
Process for repair of roadway
The invention relates to road construction
and can be used to strengthen and repair the
roadway, mainly cement-concrete one.
Process for repair of roadway consists in
marking the surface of the defective area,
vertically sawing the pavement around the
perimeter of the defective area to the roadway base layers with the formation of a slab
of the defective area, making through vertically oriented holes in the cut slab of the defective area, installing by vertical displacements and fixing the cut slab in the project
position, injecting through the made holes
binding materials under the fixed cut slab,
maintaining the slab in the fixed position to
the obtaining of the given strength of the
binding materials, then it is released the slab
from the fixation and is carried out the dressing and sealing of joints between the slab
and the roadway.
At the final stage of repair work can be
placed the surface layer of the roadway.
Claims: 2
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Способ ремонта дорожного полотна
Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано для
укрепления и ремонта дорожного полотна,
преимущественно цементобетонного.
Способ ремонта дорожного полотна состоит в разметке поверхности дефектного
участка, вертикальной распиловке покрытия по периметру дефектного участка до
слоев основания дорожного полотна с образованием плиты дефектного участка,
выполнении сквозных вертикально ориентированных отверстий в вырезанной плите дефектного участка, установке путем
вертикальных перемещений и фиксации
вырезанной плиты в проектном положении, инжектировании через выполненные
отверстия вяжущих материалов под за-
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фиксированную вырезанную плиту, выдержке плиты в фиксированном положении до набора вяжущими материалами
заданной прочности, после чего освобождают плиту от фиксации и осуществляют
перевязку и заделку стыков между плитой
и дорожным полотном.
На заключительной стадии ремонтных работ может быть осуществлена укладка
поверхностного слоя дорожного полотна.
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Rezultatul constă în majorarea preciziei de
dozare a lichidelor, simplificarea şi mărirea
fiabilităţii instalaţiei de dozare.
Revendicări: 2
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 3

(11)
(51)

411 (13) Y
Int. Cl.: G01F 13/00 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
G01F 11/02 (2006.01)
F17D 3/01 (2006.01)
(21) s 2010 0176
(22) 2010.10.21
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
(72) HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian,
MD; MOLOTCOV Iurii, MD
(54) Instalaţie de dozare continuă a lichidului
(variante)
(57) Invenţia se referă la instalaţii de dozare continuă a lichidelor şi poate fi utilizată în diferite
domenii ale industriei, unde este necesară
dozarea lichidelor în regim continuu.
Instalaţia de dozare continuă a lichidului,
conform primei variante, conţine o pompă de
refulare (7) unită cu un rezervor de lucru (1)
printr-un racord de intrare (5) cu supapă retur
(6). În partea superioară a rezervorului (1)
este instalat un dempfer (8) cu niplu (14) şi
un traductor de presiune (9) unit consecutiv
cu un convertizor (13), un bloc de comparare
(11) şi un amplificator (12), formând un sistem de menţinere automată a presiunii, conectat la pompă (7). Rezervorul (1) este dotat
cu un racord de ieşire (2), pe care este
amplasată o armătură de reglare (4),
formând un canal de dozare a lichidului. Racordul de ieşire (2) este dotat cu un traductor
de consum (3) şi un convertizor (10) unit cu
blocul de comparare (11).
Instalaţia, conform variantei a doua, conţine
un traductor de presiune unit consecutiv cu
un convertizor, un bloc de comparare şi un
amplificator, formând un sistem de menţinere
automată a presiunii, conectat la pompă. Rezervorul este dotat cu un racord de ieşire, pe
care este amplasată o armătură de reglare,
formând un canal de dozare a lichidului.

*
Installation for continuous metering of
liquid (variants)
The invention relates to installations for continuous metering of liquids and may be used
in various branches of industry that require
metering of liquids in a continuous mode.
The installation for continuous metering of
liquid, according to the first variant, contains
a pressure pump (7) connected to a working
capacity (1) through an inlet fitting (5) with a
check valve (6). In the upper part of the
working capacity (1) is set a damper (8) with
nipple (14) and a pressure transducer (9)
connected in series to a converter (13), a comparator unit (11) and an amplifier (12), forming
an automatic pressure maintenance system
connected to the pump (7). The capacity (1) is
provided with an outlet fitting (2), on which is installed a control valve (4), forming a liquid metering channel. The outlet fitting (2) is provided
with a flow sensor (3) and a converter (10)
connected to the comparator unit (11).
The installation, according to the second variant, contains a pressure transducer connected in series with a converter, a comparator unit and an amplifier, forming an automatic pressure maintenance system, connected
to the pump. The capacity is provided with an
outlet fitting, on which is installed a control
valve, forming a liquid metering channel.
The result consists in increasing the liquid
metering accuracy, simplifying and improving
the reliability of the metering installation.
Claims: 2
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Установка для непрерывного дозирования жидкости (варианты)
Изобретение относится к установкам для
непрерывного дозирования жидкостей и
может быть использовано в различных
областях промышленности, где требуется
дозирование жидкостей в непрерывном
режиме.
Установка для непрерывного дозирования
жидкости, согласно первому варианту, содержит нагнетательный насос (7), соеди-
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ненный с рабочей емкостью (1) через
входной патрубок (5) с обратным клапаном (6). В верхней части рабочей емкости
(1) установлен демпфер (8) с ниппелем
(14) и датчиком давления (9), соединенным последовательно с преобразователем (13), блоком сравнения (11) и усилителем (12), образуя систему автоматического поддержания давления, подключенную к насосу (7). Емкость (1) снабжена
выходным патрубком (2), на котором установлена регулировочная арматура (4),
образуя дозирующий канал жидкости. Выходной патрубок (2) снабжен датчиком
расхода (3) и преобразователем (10), соединенным с блоком сравнения (11).
Установка, согласно второму варианту, содержит датчик давления, соединенный последовательно с преобразователем, блоком сравнения и усилителем, образуя систему автоматического поддержания давления, подключенную к насосу. Емкость
снабжена выходным патрубком, на котором установлена регулировочная арматура, образуя дозирующий канал жидкости.
Результат состоит в увеличении точности
дозирования жидкостей, упрощении и повышении надежности установки для дозирования.
П. формулы: 2
Фиг.: 2

INVENTIONS
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) CULEAC Ion, MD; NISTOR Iurie, MD; IOVU
Mihail, MD; ANDRIEŞ Andrei, MD; BUZDUGAN
Artur, MD; PETRENKO Piotr, MD; CIORNEA
Viorel, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Senzor interferometric cu fibră optică pentru înregistrarea radiaţiei ionizante
(57) Invenţia se referă la optoelectronică, în special la dispozitive cu fibră optică pentru înregistrarea radiaţiei ionizante, care pot fi aplicate pentru înregistrarea şi măsurarea intensităţii radiaţiei ionizante în cercetări ştiinţifice,
medicină, industrie.
Senzorul interferometric cu fibră optică pentru
înregistrarea radiaţiei ionizante conţine o
sursă de lumină coerentă, conectată cu un divizor de fascicul, cuplat cu braţele unui interferometru Mach-Zehnder cu fibră optică, care
sunt recombinate prin intermediul unui cuplor
de fibră optică pentru formarea imaginii de
interferenţă pe suprafaţa fotosensibilă a unui
fotoreceptor conectat la blocul de formare a
semnalului de ieşire, totodată fibra optică din
braţul de măsurare este dotată cu un dispozitiv pentru răcire şi stabilizarea temperaturii.
Fotoreceptorul este conectat la un procesor
pentru formarea semnalului de ieşire, univoc
determinat de intensitatea radiaţiei ionizante
direcţionate pe suprafaţa laterală a fibrei optice din braţul de măsurare. Senzorul conţine
în calitate de bloc de formare a semnalului de
ieşire un calculator, prevăzut cu un soft pentru
procesarea imaginii de interferenţă şi formarea semnalului de ieşire.
Rezultatul invenţiei constă în mărirea substanţială a sensibilităţii de înregistrare a
radiaţiei ionizante şi a diapazonului dinamic.
Revendicări: 2
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)

(11)
(51)

(21)
(22)

28

412 (13) Y
Int. Cl.: G02B 6/28 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/00 (2006.01)
s 2011 0013
2011.01.13

*
Interferometric fiber-optical sensor for
recording of ionizing radiation
The invention relates to optoelectronics, particularly to fiber-optical devices for recording
of ionizing radiation, which can be used for
recording and measuring of ionizing radiation
intensity in research, medicine and industry.
Interferometric fiber-optical sensor for recording of ionizing radiation contains a coherent
light source, connected to a beam splitter,
coupled with the arms of a fiber-optical
Mach-Zehnder interferometer, which are re-

INVENŢII
combined through a fiber-optical connector to
form an interferometric pattern on the photosensitive surface of a photodetector connected to the output signal forming unit, at
the same time the optical fiber of the measuring arm is equipped with a temperature cooling and stabilization device. The photodetector is connected to an output signal forming
processor, uniquely determined by the intensity of ionizing radiation directed on the lateral surface of the optical fiber of the measuring arm. The sensor contains as an output
signal forming unit a computer, equipped
with an interference pattern processing and
output signal formation software.
The result of the invention is to substantially
increase the sensitivity of recording of ionizing radiation and dynamic range.
Claims: 2
Fig.: 4

(54)

(57)

*
* *
Интерферометрический волоконно-оптический датчик для регистрации ионизирующего излучения
Изобретение относится к оптоэлектронике, особенно к волоконно-оптическим устройствам для регистрации ионизирующего излучения, которые могут быть применены для регистрации и измерения интенсивности ионизирующего излучения в научных исследованиях, медицине, промышленности.
Интерферометрический
волоконно-оптический датчик для регистрации ионизирующего излучения содержит когерентный
источник света, подключенный к светоделителю, связанный с плечами волоконнооптического интерферометра Маха-Цандера, которые рекомбинируют посредством волоконно-оптического соединителя
для формирования интерферометрической
картины на фоточувствительной поверхности фотоприемника, подключенного к блоку
формирования выходного сигнала, в то же
время оптическое волокно измерительного
плеча оснащено устройством для охлаждения и стабилизации температуры. Фотоприемник подключен к процессору для
формирования выходного сигнала, однозначно определенного интенсивностью
ионизирующего излучения, направленного
на боковую поверхность оптического волокна измерительного плеча. Датчик содержит в качестве блока формирования
выходного сигнала компьютер, оснащен-
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ный программным обеспечением для обработки интерференционной картины и
формирования выходного сигнала.
Результат изобретения состоит в существенном повышении чувствительности регистрации ионизирующего излучения и
динамического диапазона.
П. формулы: 2
Фиг.: 4

(11)
(51)

413 (13) Y
Int. Cl.: H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/06 (2006.01)
H03M 1/08 (2006.01)
(21) s 2011 0089
(22) 2008.12.23
(67)* a 2008 0295, 2011.05.10
(71)(72)(73) CARAGHEAUR Mihail, MD
(54) Dispozitiv de conversie analogic-digitală
de precizie înaltă
(57) Invenţia se referă la automatică şi tehnica de
măsurare, precum şi la tehnica de recunoaştere a imaginilor şi poate fi utilizată în sistemele de control şi înregistrare a semnalelor,
obţinute de la senzori de informaţie telemetrică, în robototehnică, în tehnica telecomunicaţiilor, în tehnica medicală la observarea
şi controlul parametrilor fiziologici ai obiectelor biologice etc.
Dispozitivul de conversie analogic-digitală de
precizie înaltă conţine, unite consecutiv, un
convertor analogic-digital (1), un comutatordemultiplexor (2) cu două ieşiri pentru conectarea/deconectarea regimului de prelucrare
statistică, un bloc de prelucrare statistică (3),
care include un dispozitiv de sortare (3.1) şi
un calculator al valorii medii (3.2); un comutator-multiplexor (4) cu două intrări, un port
de ieşire (5) al dispozitivului. Totodată a
doua ieşire a comutatorului demultiplexor (2)
este conectată la a doua intrare a comutatorului-multiplexor (4).
Rezultatul invenţiei constă în posibilitatea
funcţionării dispozitivului în două regimuri în
funcţie de tipul semnalului.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Device for high-precision analog-to-digital
conversion
The invention relates to automation and
measurement technology, as well as to the
pattern recognition technique and can be
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used in systems for controlling and recording
of signals received from telemetry information sensors, in robotics, communication engineering, medical engineering upon the supervision and control of physiological parameters of biological objects, etc.
The device for high-precision analog-todigital conversion contains, connected in series, an analog-digital converter (1), a switchdemultiplexer (2) with two outputs for connection/disconnection of the statistical
processing mode, a statistical processing
unit (3), including a sorter (3.1) and a mean
value calculator (3.2); a switch-multiplexer
(4) with two inputs and an output port (5) of
the device. The second output of the switchdemultiplexer (2) is connected to the second
input of the switch-multiplexer (4).
The result of the invention is the device possibility of operating in two modes depending
on the type of signal.

Claims: 1
Fig.: 1
*
*
(54)
(57)
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*

Устройство для аналого-цифрового
преобразования высокой точности
Изобретение относится к автоматике и
измерительной технике, а также к технике
распознавания образов и может быть использовано в системах контроля и регистрации сигналов, получаемых с датчиков

телеметрической информации, робототехнике, технике связи, в медицинской
технике при наблюдении и контроле физиологических параметров биологических
объектов и т. д.
Устройство для аналого-цифрового преобразования высокой точности содержит
соединенные последовательно аналогоцифровой преобразователь (1), коммутатор-демультиплексор (2) с двумя выходами для включения/отключения режима
статистической обработки, блок статистической обработки (3), который включает
устройство сортировки (3.1) и вычислитель среднего значения (3.2); коммутатормультиплексор (4) с двумя входами и выходной порт (5) устройства. Причем второй выход коммутатора-демультиплексора (2) подключен ко второму входу коммутатора-мультиплексора (4).
Результат изобретения состоит в возможности работы устройства в двух режимах
в зависимости от типа сигнала.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1

2
MD

3
4087

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
C1

2

MD

4089

C1

3

MD

4090

C1

4

MD

4092

C1

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

5
C23C 18/16 (2006.01)
C23C 18/32 (2006.01)
C23C 18/34 (2006.01)
C23C 18/50 (2006.01)
C23C 18/52 (2006.01)
B01J 23/36 (2006.01)
B01J 23/755 (2006.01)
A61G 10/02 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/72 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C12G 1/10 (2006.01)
C25B 11/02 (2006.01)
H01B 13/06 (2006.01)
H01B 13/14 (2006.01)
H01B 7/00 (2006.01)
H01B 12/00 (2006.01)

6
a 2010 0016

7
2010.02.10

8
12/2010

a 2009 0120

2009.11.18

1/2011

a 2009 0109

2009.10.19

1/2011

a 2009 0098

2009.09.24

1/2011

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.
1
1

Cod ST.3
OMPI
2
MD

(11) Nr.
brevet
3
303

(13) Cod
ST.16 OMPI
4
Z

2

MD

308

Z

3

MD

310

Z

4

MD

313

Z

5

TR

316

Z

(51) Indici de clasificare
5
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
C25D 17/00 (2006.01)
C25D 17/02 (2006.01)
C25D 21/02 (2006.01)
C25D 21/10 (2006.01)
C25D 3/02 (2006.01)
C25D 5/08 (2006.01)
F01N 3/01 (2006.01)
F01N 3/02 (2006.01)
G03G 5/022 (2006.01)
G03G 5/047 (2006.01)
G03G 5/07 (2006.01)
G03G 5/09 (2006.01)
C08F 226/10 (2006.01)
C08F 226/12 (2006.01)
A23G 3/50 (2006.01)
A23G 3/52 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
A21D 13/08 (2006.01)

(21) Nr.
depozit
6
s 2010 0149

(22) Data
depozit
7
2010.09.15

(45) Nr.
BOPI
8
12/2010

s 2010 0093

2010.05.24

12/2010

s 2010 0023

2010.02.08

12/2010

s 2009 0130

2009.07.08

12/2010

s 2009 0206

2009.11.04

1/2011
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1
6

2
MD

3
317

4
Z

7

MD

318

Z

8

MD

319

Z

9

MD

320

Z

10

MD

321

Z

11

MD

322

Z

12

MD

323

Z

13

MD

324

Z

14

MD

325

Z

15

MD

326

Z

16

MD

327

Z

5
A23L 1/24 (2006.01)
A23L 1/221 (2006.01)
A47C 1/02 (2006.01)
A47C 1/032 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/493 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
C12Q 1/48 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
C01B 31/08 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
B65D 6/02 (2006.01)
B65D 6/28 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
C25B 1/06 (2006.01)
C25B 11/03 (2006.01)
C25B 11/04 (2006.01)
C25B 11/10 (2006.01)
C01B 3/02 (2006.01)
B01D 53/00 (2006.01)
C25B 11/12 (2006.01)
C30B 29/46 (2006.01)
C30B 29/66 (2006.01)
C30B 31/00 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)
C01G 29/00 (2006.01)
C01G 30/00 (2006.01)
H01B 13/06 (2006.01)
H01C 7/00 (2006.01)
H01L 35/16 (2006.01)
H01L 35/18 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 5/10 (2006.01)
E04H 12/30 (2006.01)
E03B 11/12 (2006.01)
F04C 2/00 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
H01F 7/02 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
B23H 3/00 (2006.01)
B23H 9/00 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)
B23H 7/00 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
C25D 5/02 (2006.01)

6
s 2010 0143

7
2010.09.10

8
1/2011

s 2010 0009

2010.01.15

1/2011

s 2010 0116

2010.06.30

1/2011

s 2010 0095

2010.05.24

1/2011

s 2010 0159

2009.03.13

1/2011

s 2010 0096

2010.05.24

1/2011

s 2009 0236

2009.12.29

1/2011

s 2010 0066

2010.04.15

1/2011

s 2010 0090

2010.05.18

1/2011

s 2010 0120

2010.07.08

1/2011

s 2010 0054

2010.03.23

1/2011
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 39-XVI
din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante.
În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire
conformă cu prevederile Legii.
Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant şi trebuie
să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 33 din Lege.
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se
aﬂă în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot ﬁ consultate sau se pot comanda cópii, contra cost.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet pentru soi de plantă depuse, brevetele
pentru soi de plantă acordate şi brevetele pentru soi de plantă eliberate conform procedurii naţionale.

T

he legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in with the
Law No. 39-XVI of February 29, 2008 on the Protection of Plant Varieties.
In accordance with this Law, variety patents shall be granted by AGEPI and shall certify the priority
of the variety, the authorship of the breeder and the exclusive right of the patent owner in the variety. The
plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable and shall be designated by
a denomination in accordance with the provisions of the Law.
The variety patent application shall be ﬁled with the AGEPI by any person who, according to Art. 11
and 12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative and shall fulfill the
requirements speciﬁed in Art. 33 of the Law.
Documents concerning the variety patent applications, the information on which is published in BOPI,
are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or copies may be ordered
for payment of an additional fee.
Data concerning the ﬁled plant variety applications, the granted plant variety patents and the plant
variety patents issued according to the national procedure are published in the present Section.

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным
и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в
BOPI, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для
платного изготовления копий.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
PLANT VARIETIES PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патенты на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of rejected plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения
MG9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patent applications /
Опубликованные заявки на патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea propusă
a soiului

No.

Application number /
Filing date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Заявитель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Предложенное
наименование сорта

1

2

3

1

v 2011 0015 /

a. C.I.V. - CONSORZIO
ITALIANO VIVAISTI SOCIETA CONSTORTILE A R.L., IT

2011.04.04

b. LEIS Michelangelo, IT;
CASTAGNOLI Gianfranco, IT;
MARTINELLI Alessio, IT;
TAGLIANI Francesco, IT

4
MĂR

5
CIVG198

(Malus domestica Borkh.)
Apple
(Malus domestica Borkh.)
Яблоня
(Malus domestica Borkh.)
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III
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI
în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor.
În conformitate cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI.
Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii
pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.
În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile
reînnoite prin procedura naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce se
referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html sau
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

T

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration thereof with the AGEPI in accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the
Protection of Trademarks.
According to this Law the trademark is certified by a certificate on registration granted by the AGEPI.
The certificate on registration confirms the priority date of the trademark and the exclusive right of the
owner of the trademark for goods and services included in the certificate.
Data on the field trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the
national procedure shall be published in this Section.
The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French,
English and Spanish in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International
Marks / Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales”. The Gazette includes all relevant data on new
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html or
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html and on the DVD carrier in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 60
(111) Numărul de ordine al înregistrării
Serial number of the registration
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Serial number of the renewal
(151) Data înregistrării
Date of registration
(156) Data reînnoirii
Date of renewal
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
Expected duration of the registration/renewal
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of registration validity
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity
(210) Numărul de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Filing date of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a cererii iniţiale
Filing date of the initial application
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the initial application, code according to the WIPO Standard ST. 3
(441) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute acesibile publicului
Date of availability for public of the non-examined application
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of registration data
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
List of goods if not classified
(511) Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv
Marks elements to which the exclusive rights do not extend
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale
mărcilor (Clasificarea de la Viena)
Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproducerea mărcii
Reproduction of the mark
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
Indication of the fact that the mark is the state property
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification
(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark
(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile
Sound mark, including characteristics
(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, expirare a protecţiei)
Date of registration of any transaction relating to the application for registration or registrations (for
example: change of the owner right, modification of the name or address, withdrawal, assignment of the
protection, expiration of protection
(591) Indicarea culorilor revendicate
Indication of colors claimed
(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
Number and date of filing the other prior art applications according to the legislation
(730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of the applicant or the holder of the registration, code according to the WIPO Standard ST. 3
(740) Numele reprezentantului
Name of the representative
(750) Adresa pentru corespondenţă
Address for correspondence
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Name and address of the previous applicant or holder of the registration (in case of changing the holder)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or previous address of the applicant or holder (without changing the holder)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
Name and address of the licensee
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the
document, application filing date, the code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 din
Lege.

Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă
poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege.

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks an application
for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in person or through a representative.
The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 30
of the Law.

Any person concerned may present, within three months following the date of publication of the data
concerning the filed apllication, with the AGEPI written reasoned observations concerning the refusal
of the registration of a trademark in accordance with Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition
against the registration of a trademark on the ground of provisions of Art. 8 of the Law.
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(210) 028506
(220) 2011.01.31
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD
Str. Petru Movilă nr. 2,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;

MD - BOPI 8/2011
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 24.17.02; 25.01.13; 26.01.04; 26.01.18.

(210) 028847
(220) 2011.03.16
(730) FORTUS S.R.L., MD
Bd. Grigore Vieru nr. 5,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028845
(220) 2011.03.16
(730) NOFIT Tatiana, MD
Str. Albişoara nr. 82, bloc 5, ap. 21,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
CIBOTARI Victoria, MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 54 A, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.03.11; 24.01.15; 24.01.18; 24.09.12;
25.01.06.

(511) NCL(9)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;

(210) 028884
(220) 2011.03.22
(730) BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 028980
(220) 2011.04.04
(730) PAGHIS Aizic, MD
Str. Columna nr. 142, ap. 5,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 028924
(220) 2011.03.23
(730) KAZAYAK - VIN S.A., întreprindere mixtă,
MD
Str. Lenin nr. 2,
MD-6113, Cazaclia, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat.

(210) 029013
(220) 2011.04.11
(730) CONDREA Cristina, MD
Bd. Traian nr. 23, bloc 2, ap. 35,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 028927
(220) 2011.04.04
(730) VENISA-AUR-M S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 62,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;

(511) NCL(9)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 029086
(220) 2011.04.15
(730) EUGEDIS S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Uzinelor nr. 210/1,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 8/2011
(210) 029102
(220) 2011.04.13
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale;
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;
comercializarea berii; operaţii de exportimport; servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate;
43 - aprovizionare cu bere.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029088
(220) 2011.04.15
(730) EUGEDIS S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Uzinelor nr. 210/1,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru.
(511) NCL(9)
32 - bere;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale;
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;
comercializarea berii; operaţii de exportimport; servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate;
43 - aprovizionare cu bere.
(531) CFE(5) 25.01.25; 26.03.11; 26.11.05; 27.05.24;
28.05.00; 29.01.13.

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale.

divertisment;

activităţi

(210) 029103
(220) 2011.04.14
(730) ENERGBANK S.A., bancă comercială, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 78,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Bank", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, galben, portocaliu,
galben-închis.
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(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.13; 27.01.06; 27.03.15;
27.05.22; 29.01.14.

(210) 029104
(220) 2011.04.18
(730) IANGURSKAIA Natalia, MD
Str. Ismail nr. 86, ap. 86,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: galben-deschis, galbenînchis, negru, gri.
(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.05.03; 01.05.06; 27.05.09; 29.01.14.

(210) 029105
(220) 2011.04.13
(730) URSU Constantin, MD
Str. Paris nr. 9, bloc 1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
03 - parfumerie, uleiuri esenţiale, şampoane, săpunuri, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(210) 029106
(220) 2011.04.13
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US
680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie, inclusiv reviste; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit)
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice,
clişee.

(210) 029107
(220) 2011.04.13
(730) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, DE
Westpreussenstrasse 32-38, 47809 Krefeld,
Germania
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice pentru animale; preparate de îngrijire şi curăţare pentru animale
incluse în această clasă;
05 - suplimente furajere de uz medical pentru
animale; preparate veterinare, preparate veterinare dietetice;
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31 - hrană pentru animale şi băuturi pentru animale incluse în această clasă; suplimente furajere pentru animale, nu de uz medical; umplutor
pentru toaletele animalelor de companie.

(210) 029108
(220) 2011.04.14
(730) ŞTERBEŢ Viorica, MD
Str. Orhei nr. 25, bloc B,
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2011
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, violet, alb, negru.
(511) NCL(9)
30 - fursecuri, crackere şi biscuiţi.
(531) CFE(5) 05.03.06; 08.01.10; 08.01.19; 08.03.02;
11.03.20; 27.05.02; 29.01.15.

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 029111
(220) 2011.04.14
(730) Individualinâi predprinimateli Markov Arkadii
Olegovici, RU
Oktiabriskii pr., d. 189/1, kv. 56, g. Liuberţî,
Moscovskaia oblasti 130090, Federaţia Rusă
(540)

(210) 029109
(220) 2011.04.13
(730) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., JP
4-26, Ikenohata, 1-chome, Taito-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; pesticide, erbicide,
insecticide, fungicide, germicide, acaricide,
nematicide, miticide.

(210) 029110
(220) 2011.04.14
(730) Kraft Foods Global Brands LLC, US
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
Statele Unite ale Americii

(591) Culori revendicate: galben, roşu-deschis, roşuînchis, negru.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile, inclusiv alginate alimentare; anşoa; arahide tratate; albumină de uz alimentar; albuş de
ouă; bobi conservaţi; boabe de soia conservate; bulionuri; dulceaţă de ghimbir; materii grase pentru fabricarea de grăsimi comestibile;
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cuiburi de păsări comestibile; mazăre conservată; ciuperci conservate; vânat; gelatină de
uz alimentar; aspic de carne; jeleuri de uz
alimentar; jeleuri de fructe; gălbenuşuri de
ouă; grăsimi de cocos; ulei de oase comestibil; grăsime de porc; grăsimi de animale; grăsimi alimentare; gustări pe bază de fructe;
mezeluri; stafide; caviar; cazeină de uz alimentar; varză murată; ihtiocol de uz alimentar; sângerete; conserve de carne; conserve
de legume; conserve de peşte; conserve de
fructe; concentrate de bulionuri; castraveciori;
crevete; cremă de frişcă; crochete; crisalide
de viermi de mătase comestibile; laminarii
prăjite; languste (cu excepţia celor vii); somon; ceapă conservată; margarină; marinată
din legume tăiate cu condimente picante;
marmelade; uleiuri vegetale; unt de arahide;
unt de cacao; ulei de cocos, unt de cocos; unt
de frişcă; midii (cu excepţia celor vii); migdale
mărunţite; măduvă de animale de uz alimentar; moluşte (cu excepţia celor vii); lapte; lapte
de soia (substituent al laptelui); făină de peşte
de uz alimentar; pulpă de fructe; carne; carne
conservată; legume conservate; legume uscate; legume gătite; clătite cu cartofi; măsline
conservate; homari (cu excepţia celor vii);
nuci de cocos deshidratate; nuci tratate; pastă
de tomate; pateuri de ficat; pectine de uz alimentar; ficat; piccalilli (murături asortate);
fructe sau pomuşoare fierte în sirop de zahăr;
praf de ouă; produse din jambon de porc sărat; produse lactate; alimente pe bază de legume fermentate (kimchi); produse de peşte;
lapte covăsit; proteine de uz alimentar; păsări
(tăiate); polen de plante pentru alimentaţie;
piure de răchiţele; piure de mere; crustacee
(cu excepţia celor vii); peşte (cu excepţia celui
viu); peşte conservat; salate de legume; salate de fructe; slănină; sardele; carne de porc;
scrumbie; frişcă bătută; amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru tartine; suc de tomate
de gătit; sucuri de legume de gătit; carne sărată; crenvurşti în pesmeţi; preparate pentru
bulion; preparate pentru supe; subproduse
(organe comestibile); supe; supe de legume;
caşcavaluri; taini (pastă de seminţe de susan); brânză de soia; trepang (cu excepţia
celor vii); trufe conservate; ton; stridii (cu excepţia celor vii); fermenţi de cheag; fileu de
peşte; curmale; fructe glasate; fructe congelate; fructe conservate; fructe conservate în
spirt; fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi;
humus (pastă de năut); coajă rasă de fructe;
linte conservată; chipsuri (cartofi crocanţi);
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TRADEMARKS
chipsuri de fructe; extracte de alge de uz alimentar; extracte de carne; ouă de melci; ouă.
(531) CFE(5) 24.09.09; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.03;
29.01.14.

(210) 029112
(220) 2011.04.20
(730) REZUAN S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 7/1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben.
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului, toate produsele
enumerate sunt pentru copii.
(531) CFE(5) 02.05.06; 26.01.14; 27.05.09; 29.01.12.

(210) 029113
(220) 2011.04.15
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
03 - cosmetice; balsamuri pentru gene şi sprâncene,
cosmetice pentru fortificarea genelor şi sprâncenelor, ser pentru îmbunătăţirea stării şi aspectului exterior al genelor şi sprâncenelor.

MD - BOPI 8/2011
(210) 029117
(220) 2011.04.21
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 029114
(220) 2011.04.18
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine;

(591) Culori revendicate: alb, bordo.
(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 05.07.02;
06.07.08; 18.01.08; 25.01.06; 27.05.24; 29.01.12.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.01.02; 26.07.25; 26.11.12; 27.05.11.

(210) 029116
(220) 2011.04.18
(730) Amgen Inc., US
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice.

(210) 029118
(220) 2011.04.26
(730) IVARO S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 33,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 27.07.01.
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MD - BOPI 8/2011
(210) 029122
(220) 2011.04.19
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite
ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
12 - părţi şi componente pentru automobile încorporate în vehicule de locomoţie terestră cu
motor destinate reducerii emisiilor de CO2 şi
măririi economiilor de combustibil, inclusiv
motoare, transmisii, suspensii, arbori cardanici, frâne, anvelope, roţi, prelungitoare de
balansiere, module de control al combustibilului, spoilere, aeropanele, detalii de caroserii
de automobil pentru îmbunătăţirea aerodinamicii în timpul mişcării, rame pentru grila radiatorului, obloane de aer amplasate după grila
radiatorului, şubere de aer, spoilere pentru
îmbunătăţirea aderenţei roţilor cu acoperire
de drum, deflectoare de aer, limitatoare de
curent de aer, spoilere din faţă amplasate sub
bara de protecţie.
(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.11.

(511) NCL(9)
12 - părţi şi componente pentru automobile încorporate în vehicule de locomoţie terestră cu
motor destinate reducerii emisiilor de CO2 şi
măririi economiilor de combustibil, inclusiv
motoare, transmisii, suspensii, arbori cardanici, frâne, anvelope, roţi, prelungitoare de
balansiere, module de control al combustibilului, spoilere, aeropanele, detalii de caroserii
de automobil pentru îmbunătăţirea aerodinamicii în timpul mişcării, rame pentru grila radiatorului, obloane de aer amplasate după grila
radiatorului, şubere de aer, spoilere pentru
îmbunătăţirea aderenţei roţilor cu acoperire
de drum, deflectoare de aer, limitatoare de
curent de aer, spoilere din faţă amplasate sub
bara de protecţie.
(531) CFE(5) 26.04.08; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;
26.11.13; 27.05.11.

(210) 029123
(220) 2011.04.19
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite
ale Americii
(540)
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(210) 029124
(220) 2011.04.20
(730) STRĂJESCU Anatol, MD
Bd. Dacia nr. 47, ap. 122,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 029125
(220) 2011.04.20
(730) LEMEŞCHINA Irina, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 18/5, ap. 35,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 8/2011
(210) 029127
(220) 2011.04.20
(730) BEBELUX S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 23, bloc 1, of. 415,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 01.05.12; 01.05.15; 08.01.19; 08.01.23.

(210) 029126
(220) 2011.04.22
(730) MAICAN-COM S.R.L., MD
Str. Ion Inculeţ nr. 13,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.07; 27.05.24;
29.01.13.

(210) 029128
(220) 2011.04.20
(730) EMOTION TRADING S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb.
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de
magazine de firmă.
(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
29.01.13.

(511) NCL(9)
45 - servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 029130
(220) 2011.04.26
(730) TIRAMISA S.R.L., MD
Str. Scrisului Latin nr. 2,
MD-3501, Orhei, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(511) NCL(9)

(540)

30 - cafea măcinată şi boabe de cafea, cacao,
ceai (din plante sau nu), băuturi din cafea,
ceai, cacao şi espresso, băuturi pe bază de
cafea şi/sau espresso, băuturi pe bază de
ceaiuri, praf de ciocolată şi vanilie; sosuri pentru adăugare la băuturi; sirop de ciocolată,
siropuri pentru aromatizarea băuturilor; produse de panificaţie, inclusiv brioşe, biscuiţi din
făină de grâu sau orz, biscuiţi, prăjituri, produse de patiserie şi brutărie, sandvişuri, cereale,
cafea gata de băut, ceai gata de băut, îngheţată şi dulciuri congelate; ciocolată, bomboane şi dulciuri;

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.01.23; 05.07.01; 09.03.13; 25.03.25.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

(540)
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029131
2011.04.21
T1100009E
2011.01.03
SG
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Statele Unite ale Americii

35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; franchising, şi anume furnizarea
de asistenţă tehnică pentru înfiinţarea şi/sau
funcţionarea restaurantelor, cafenelelor, braseriilor şi snack-barurilor; servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la cafea, ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate, aparate
electrice, aparate neelectrice, articole de menaj, ustensile de bucătărie, ceasornice, ceasuri, cronometre de bucătărie, cronometre,
bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale, suporturi
de mausuri, portofele, portmonee, sacoşe,
poşete, serviete, genţi pentru cărţi, valize şi
umbrele, toate din pânză, material plastic sau
piele, portchei din piele, îmbrăcăminte, şepci
şi pălării, jucării, inclusiv ursuleţi de pluş, jucării umplute, jucării de pluş, păpuşi şi accesorii
pentru ele, ornamentele pentru pomul de Crăciun; distribuire cu ridicata, servicii prestate de
magazinele de vânzare cu ridicata şi servicii
de comandă cu ridicata, toate referitoare la
cafea, ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate, aparate electrice, aparate neelectrice,
articole de menaj, ustensile de bucătărie,
ceasornice, ceasuri, cronometre de bucătărie,
cronometre, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale, suporturi de mausuri, portofele, portmonee, sacoşe, poşete, serviete, genţi pentru
cărţi, valize şi umbrele, toate din pânză, material plastic sau piele, portchei din piele, îmbrăcăminte, şepci şi pălării, jucării, inclusiv ursuleţi de pluş, jucării umplute, jucării de pluş,
păpuşi şi accesorii pentru ele, ornamentele
pentru pomul de Crăciun; servicii de comandă
prin poştă şi servicii de catalog cu comandă
prin poştă, servicii computerizate de comandă
on-line, servicii computerizate de vânzare cu
amănuntul on-line, servicii de comandă online şi servicii de magazin de vânzare cu
amănuntul on-line, toate referitoare la cafea,
ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate,
aparate electrice, aparate neelectrice, articole

MĂRCI
de menaj, ustensile de bucătărie, ceasornice,
ceasuri, cronometre de bucătărie, cronometre, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale, suporturi de mausuri, portofele, portmonee, sacoşe,
poşete, serviete, genţi pentru cărţi, valize şi
umbrele, toate din pânză, material plastic sau
piele, portchei din piele, îmbrăcăminte, şepci
şi pălării, jucării, inclusiv ursuleţi de pluş, jucării umplute, jucării de pluş, păpuşi şi accesorii
pentru ele, ornamentele pentru pomul de Crăciun; serviciu computerizat de înregistrare şi
comandă de cadouri on-line;
43 - servicii de restaurante, cafenele, bufete cu
autoservire, snack-baruri, baruri expres, braserii şi de restaurante în care se prepară bucate la pachet şi la comandă; servicii de
catering; servicii de livrare de cafea la oficii;
servicii de alimentaţie în bază de contract;
preparare de mâncăruri; preparare şi vânzare
de mâncăruri şi băuturi la pachet.

MD - BOPI 8/2011
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente de uz
uman, produse medicamentoase antivirale,
antimicrobiene şi antiparazitare, produse medicamentoase imunologice, produse medicamentoase imunomodulatoare.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029134
(220) 2011.04.21
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu "Naucino-proizvodstvennaia compania "ECOFARM"", UA
prospect Moscovschii, 9-B, g. Kiev, 04073,
Ucraina
(540)

(531) CFE(5) 04.02.11; 24.09.09; 26.01.14; 26.01.15.

(210) 029132
(220) 2011.04.21
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu "Naucino-proizvodstvennaia compania "ECOFARM"", UA
prospect Moscovschii, 9-B, g. Kiev, 04073,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente de uz
uman, produse medicamentoase antivirale,
antimicrobiene şi antiparazitare, produse medicamentoase imunologice, produse medicamentoase imunomodulatoare.

(210) 029133
(220) 2011.04.21
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu "Naucino-proizvodstvennaia compania "ECOFARM"", UA
prospect Moscovschii, 9-B, g. Kiev, 04073,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente de uz
uman, produse medicamentoase antivirale,
antimicrobiene şi antiparazitare, produse medicamentoase imunologice, produse medicamentoase imunomodulatoare.

(210) 029135
(220) 2011.04.21
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu "Naucino-proizvodstvennaia compania "ECOFARM"", UA
prospect Moscovschii, 9-B, g. Kiev, 04073,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente de uz
uman, produse medicamentoase antivirale,
antimicrobiene şi antiparazitare, produse medicamentoase imunologice, produse medicamentoase imunomodulatoare.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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MD - BOPI 8/2011
(210) 029136
(220) 2011.04.21
(730) BOSTAN Victor, MD
Str. Nucarilor nr. 24,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 029138
(220) 2011.04.21
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite
ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
12 - automobile.

TRADEMARKS
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri.

(210) 029140
(220) 2011.04.26
(730) SÎRBU Vitalie, MD
Str. Columna nr. 104,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.

(210) 029139
(220) 2011.04.22
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie
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(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 029141
(220) 2011.04.26
(730) SÎRBU Vitalie, MD
Str. Columna nr. 104,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru.

MĂRCI
(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;

MD - BOPI 8/2011
(210) 029144
(220) 2011.04.26
(730) EMOTION TRADING S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.04.

(210) 029142
(220) 2011.04.26
(730) SÎRBU Vitalie, MD
Str. Columna nr. 104,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "md".
(511) NCL(9)
45 - servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 10.03.11; 10.03.13; 27.05.02.

(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;

(210) 029146
(220) 2011.04.26
(730) IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK
121A, Biyagama Road, Peliyagoda, Kelaniya,
Sri Lanka
(540)

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
(531) CFE(5) 29.01.01.

(210) 029143
(220) 2011.04.26
(730) BÎNZARU Feodora, MD
Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 26, ap. 78,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
45 - servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, bronz.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.14.
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MD - BOPI 8/2011
(210) 029147
(220) 2011.04.26
(730) IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK
121A, Biyagama Road, Peliyagoda, Kelaniya,
Sri Lanka
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice
pentru medicină; preparate medicamentoase de
uz medical; preparate chimice de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(591) Culori revendicate: bronz, negru.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 029150
(220) 2011.04.26
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite
ale Americii
(540)

(531) CFE(5) 26.04.08; 26.04.18; 29.01.12.

(210) 029148
(220) 2011.04.26
(730) TRIBOI Vlad, MD
Şos. Hînceşti nr. 60/2, ap. 21,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 029149
(220) 2011.04.26
(730) J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited, IN
th
Neelam Centre, "B" Wing, 4 Floor, Hind
Cycle Road, Worli, Mumbai 400 030, India
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(511) NCL(9)
12 - automobile.

(210) 029151
(220) 2011.05.03
(730) SUDZUCKER MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. 27 August nr. 1,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, roşu, alb.

MĂRCI
(511) NCL(9)
30 - zahăr;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.01;
29.01.14.

(210) 029152
(220) 2011.04.29
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029153
(220) 2011.05.05
(730) PANUŞ Grigore, MD
Str. Armenească nr. 30, ap. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2011
(210) 029154
(220) 2011.05.04
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 029155
(220) 2011.05.04
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 029157
(220) 2011.05.04
(730) AMG-AGROSELECT COMERŢ S.R.L., MD
Str. A. Şciusev nr. 83,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 8/2011
(540)

TRADEMARKS
uz medical; stetoscoape; pulverizatoare de uz
medical; aparate pentru analiza sângelui;
aparate de măsurare a glucozei în sânge;
stimulatoare electrice; fotometre pentru puls;
aparate şi instrumente de uz medical; plăpumi, pături electrice de uz medical; benzi,
centuri termoelectrice chirurgicale; perne
electrice de uz medical.
(531) CFE(5) 24.13.01; 27.05.08.

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.10.

(210) 029158
(220) 2011.05.06
(730) Rossmax International Ltd., TW
12F, No. 189, Kang Chien Road, Taipei 114,
Taiwan (R.O.C.)
(540)

(210) 029159
(220) 2011.05.06
(730) AMBER-TERM S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 40, bloc 1, ap. 73,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(511) NCL(9)
10 - electrocardiografe, monitoare pentru frecvenţa pulsului; sfigmomanometre; termometre de
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(210) 029160
(220) 2011.05.06
(730) AGRO-LIUCCA S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 1,
MD-5400, Rezina, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 05.05.04; 26.04.01; 26.04.15; 29.01.04.

(210) 029161
(220) 2011.05.06
(730) AGRO-LIUCCA S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 1,
MD-5400, Rezina, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2011
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(591) Culori revendicate: roşu, oranj, alb, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 26.11.09; 27.05.10;
29.01.14.

(210) 029162
(220) 2011.04.29
(730) CREŢU Ghenadie, MD
Str. Pandurilor nr. 62, ap. 11,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova

(210) 029163
(220) 2011.05.03
(730) Federal-Mogul Ignition Company, US
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
12 - ştergătoare de parbrize şi lame.
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MD - BOPI 8/2011
(210) 029164
(220) 2011.04.28
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 029165
(220) 2011.04.28
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 029166
(220) 2011.05.03
(730) ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Grigore Ureche nr. 56/1, of. 6,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
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TRADEMARKS
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 029167
(220) 2011.04.29
(730) AVOCENT HUNTSVILLE CORP., US
4991 Corporate Drive, Huntsville, Alabama
35805, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
09 - software; software de management al infrastructurii centrului de date; software de urmărire a activelor materiale; software de analiză
a impactului şi utilizării; software de raportare
a inventarului şi planificării; software de automatizare şi monitorizare a activelor; software
de modelare vizuală; hardware; firmware;
comutatoare; comutatoare de derivaţie; surse
de alimentare; surse de alimentare neîntreruptă (UPS); sisteme de răcire; limitatoare de
supratensiuni; suporturi; servere; servere
blade; servere virtuale; suporturi pentru servere; baterii; PDU; controlere; controlere pentru
pompele de incendiu; carcase; console; console LCD; sisteme de management informaţional; module, regulatoare de putere; sisteme
de răcire; dispozitive de control al ventilatoarelor; uşiţe pentru panouri; monitoare; dispozitive de protecţie în caz de supratensiune;
sisteme de management informaţional al centrelor de date ce cuprind calculatoare, hardware şi software de calculator, sisteme
HVAC/R (încălzire, ventilare, aer condiţionat,
refrigerare) pentru utilizarea cu centrele de
date şi sălile de calculatoare, hardware şi
software pentru servere, firmware, comutatoare, comutatoare de derivaţie, limitatoare de
supratensiuni, sisteme electroenergetice, surse de alimentare neîntreruptă, carcase, suporturi, baterii, controlere, controlere pentru
pompele de incendiu, unităţi de distribuţie a
alimentării, console LCD; aparate de control
destinate mediului înconjurător;
11 - HVAC/R (încălzire, ventilare, aer condiţionat,
refrigerare); condensatoare; compresoare;
turnuri de răcire; aparate de condiţionare a
aerului;

MĂRCI
35 - distribuţia softului de calculator;
37 - întreţinerea şi reparaţia sistemelor şi echipamentului infrastructurii şi a centrelor de date;
38 - servicii de telecomunicaţii;
42 - monitorizarea, măsurarea şi managementul
infrastructurii; monitorizarea, managementul
şi măsurarea energiei; monitorizarea şi managementul centrelor de date; servicii de calculatoare, şi anume monitorizarea site-urilor,
monitorizarea echipamentului, monitorizarea
sistemelor, cartare spaţială şi servicii informaţionale şi tehnologice; servicii de consultanţă;
servicii de calculatoare, şi anume software în
calitate de serviciu; servicii de procesare a
datelor; asigurarea utilizării softului on-line
neîncărcabil.

(210) 029170
(220) 2011.05.05
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 029171
(220) 2011.05.05
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2011
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 029172
(220) 2011.05.05
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 029173
(220) 2011.05.05
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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MD - BOPI 8/2011
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
05 - medicamente antidepresive.

(210) 029177
(220) 2011.05.03
(730) VALAN International Cargo Charter S.R.L.,
întreprindere mixtă, companie aeriană, MD
Bd. Dacia nr. 80/3,
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 029175
(220) 2011.05.04
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(511) NCL(9)
05 - medicamente antihipertensive.

(210) 029176
(220) 2011.05.04
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 03.07.17; 26.01.10; 26.01.18; 26.03.23;
27.05.10; 29.01.12.

(210) 029179
(220) 2011.05.05
(730) BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
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MĂRCI
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

MD - BOPI 8/2011
(591) Culori revendicate: roşu, verde, negru, sur.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; materiale plastice
pentru ambalaj; caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.01.17; 17.05.21; 27.03.15; 27.05.10;
28.05.00; 29.01.14.

(210) 029180
(220) 2011.05.06
(730) Cuptorul Fermecat S.R.L., MD
Str. Sorocii nr. 117A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: oranj CMYK 0.35.100.0,
maro CMYK 50.70.80.70.
(511) NCL(9)
30 - pâine.
(531) CFE(5) 08.01.01; 08.01.04; 26.01.02; 27.05.01;
29.01.12.

(210) 029182
(220) 2011.05.06
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029181
(220) 2011.05.05
(730) Отдыхай S.R.L., publicaţie periodică,
revistă, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76, of. 4,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 029183
(220) 2011.05.05
(730) BADURCHIN Vadim Ivanovici, UA
Ul. Krasnodonskaia, dom. 58-A, kv. 56,
g. Doneţc 83017, Ucraina
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, verdedeschis.
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MD - BOPI 8/2011
(511) NCL(9)
17 - materiale nemetalice de armare pentru ţevi şi
pentru conducte, mufe nemetalice pentru ţevi,
materiale plastice prelucrate parţial, joncţiuni
de ţevi nemetalice, conducte flexibile nemetalice, răşini acrilice (semifabricate), răşini sintetice (semifabricate), compuşi chimici pentru
înlăturarea scurgerilor, garnituri de etanşare
din cauciuc sau din fibră vulcanizată, garnituri
de etanşare, garnituri de etanşare pentru rosturi, dispozitive de etanşare referitoare la clasa 17;

TRADEMARKS
(210) 029189
(220) 2011.05.12
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

19 - conducte de presiune, conducte de apă, burlane, materiale de construcţii, conducte rigide
referitoare la clasa 19.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.02; 29.01.14.

(210) 029186
(220) 2011.05.12
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.02.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029188
(220) 2011.05.12
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
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(210) 029190
(220) 2011.05.12
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.01.08; 24.03.13; 24.05.21; 26.01.09;
26.01.15; 28.03.01.

(210) 029191
(220) 2011.05.12
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)
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(591) Culori revendicate: roşu, verde, albastru, galben, negru.
(511) NCL(9)
05 - alimente pentru sugari;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.05.23; 03.13.09; 06.19.11; 29.01.15.

(210) 029194
(220) 2011.05.06
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medicale.
(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.01.08; 24.03.13; 24.05.21; 26.01.09;
26.01.15; 28.03.01.

(210) 029192
(220) 2011.05.10
(730) NUMEX & CO S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alecu Russo nr. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(210) 029197
(220) 2011.05.10
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "TechnoNICOL", RU
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,
Federaţia Rusă
(540)

(540)

(511) NCL(9)
17 - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică şi produse din aceste materiale, care nu sunt incluse
în alte clase; articole din materiale plastice
semiprelucrate; materiale pentru călăfătuire,
etanşare şi izolare, ţevi flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 029198
(220) 2011.05.10
(730) Orange Brand Services Limited, GB
St. James Court, Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol,
BS32 4QJ, Regatul Unit
(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, negru.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate
şi instrumente pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru procesarea, înregistrarea,
depozitarea, transmiterea, extragerea sau
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau reproducerea sunetelor, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate, instrumente şi echipamente
de fotografiat; aparate, instrumente şi echipamente de prelucrare a imaginilor; aparate şi
instrumente de televiziune şi radio; transmiţătoare şi receptoare de telecomunicaţie pentru
difuzare radio şi televiziune; aparate pentru
acces la programe difuzate sau transmise;
holograme; calculatoare; echipamente periferice pentru calculatoare; circuite electronice
programate purtătoare de date; programe de
calculator; software de calculator; discuri,
benzi şi fire, toate fiind purtătoare magnetice
de date; carduri magnetice neînregistrate şi
preînregistrate; carduri de date; carduri de
memorie; carduri smart; carduri conţinând
microprocesoare; carduri de circuite integrate;
carduri electronice de identificare; cartele
telefonice; carduri de credit telefonice; carduri
de credit; carduri de debit; carduri pentru jocuri electronice create pentru a fi utilizate cu
telefoanele; CD ROM-uri; purtătoare magnetice, digitale şi optice de date; suporturi magnetice, digitale şi optice de înregistrare şi stocare de date (neînregistrate şi preînregistrate);
software de calculator furnizate de pe Internet; publicaţii electronice (descărcabile) furnizate on-line din baze de date computerizate
sau de pe Internet; software de calculator şi
aparate de telecomunicaţii (inclusiv modeme)
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pentru a permite conectarea la baze de date,
la reţele locale şi la Internet; software de calculator pentru a permite serviciile de teleconferinţă, videoconferinţă şi videofon; software
de calculator pentru a permite căutarea şi
extragerea datelor; software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculator şi aviziere
electronice; software pentru jocurile de calculator; muzică digitală (descărcabilă) furnizată
de la o bază de date computerizată sau de pe
Internet; muzică digitală (descărcabilă) furnizată de pe web site-uri MP3 de pe Internet;
dispozitive pentru reproducerea muzicii recepţionate de pe Internet; playere MP3; fotografii,
imagini, grafică, sunete sincron, filme, înregistrări video şi programe audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line sau din baze de date
computerizate sau de pe Internet sau de pe
web site-uri de Internet; aparate şi instrumente de monitorizare de la distanţă; software de
calculator utilizate în monitorizarea de la distanţă; transmiţătoare şi receptoare prin satelit;
sateliţi de telecomunicaţii şi de difuzare; semnale de radiotelefoane şi suporturi pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; cabluri optice;
fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale pentru reţele
telefonice; comutatoare telefonice; aparate de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare a semnalului de intrare; echipamente telefonice; echipamente pentru telefoane fixe, transportabile, mobile, automate
sau activate prin voce; terminale multimedia;
terminale interactive pentru afişarea şi comandarea produselor şi serviciilor; aparate şi
instrumente de paging, de radiopaging şi de
radiotelefon; telefoane, telefoane mobile şi
microtelefoane; maşini de fax; asistenţi digitali
personali (PDA-uri); notepad-uri electronice;
carnete electronice; carnete de notiţe electronice; unităţi electronice portabile pentru recepţionarea, păstrarea şi/sau transmiterea
fără fir a datelor şi mesajelor; dispozitive mobile electronice ce permit utilizatorului să urmărească sau să gestioneze informaţia personală; accesorii pentru telefoane şi microtelefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu telefoane; încărcătoare de baterie pentru a fi folosite cu telefoane; unităţi încorporând un difuzor montate în birou sau în automobil pentru a
permite utilizarea automată a microtelefoanelor; suporturi pentru microtelefoane montate
în automobile; huse şi cutii adaptate special
pentru păstrarea sau transportarea telefoanelor portabile şi a echipamentelor şi accesoriilor pentru telefoane; agende personale com-

MĂRCI
puterizate; antene; baterii; microprocesoare;
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane
de afişare; sisteme electronice de poziţionare
globală; aparate şi instrumente electronice de
navigare, de localizare şi de poziţionare; aparate şi instrumente de monitorizare (altele
decât monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente radio; aparate şi instrumente electrice de control, de testare (altele decât testarea in-vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de instruire; aparate şi instrumente optice şi electrooptice; filme video;
aparate şi echipamente audiovizuale; echipamente şi aparate de jocuri electronice; accesorii electrice şi electronice şi echipamente
periferice destinate şi adaptate pentru utilizarea cu calculatoare, cu aparate audiovizuale
şi cu echipamente şi aparate de jocuri electronice; părţi şi fitinguri pentru toate produsele
sus-menţionate;
35 - publicitate; promovarea afacerilor; management în afaceri; administrarea afacerilor; organizare şi management de scheme de stimulare şi de loialitate în afaceri; servicii de
informare în domeniul afacerilor; procesarea
şi organizarea administrativă a serviciilor de
comandă prin poştă; organizarea inovaţiilor
de afaceri; servicii de cercetare şi de studiere
în afaceri; servicii de previziuni în afaceri;
prestarea serviciilor de afaceri, de birou şi de
secretariat; servicii de revistă a presei şi servicii de informare; organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor în scopuri comerciale; servicii
de vânzare cu amănuntul; regruparea, în
avantajul terţilor, a unei varietăţi de produse
(cu excepţia transportării acestora), permiţând
consumatorilor să vadă şi să cumpere comod
produsele date; toate serviciile sus-menţionate sunt furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet sau
sunt furnizate prin alte mijloace; regruparea,
în avantajul terţilor, a unei varietăţi de produse electronice şi electrice pentru telecomunicaţii, de calcul, părţi, elemente de conexiune
şi accesorii pentru produsele sus-menţionate,
carduri de date, dispozitive şi echipamente de
securitate, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul, accesorii, produse textile, produse din in de uz casnic, valize şi genţi,
materiale imprimate şi papetărie, articole pentru cadouri, jucării, echipamente pentru jocuri
şi sport, bijuterii, ceasornicărie, echipamente
şi ustensile de uz casnic, mobilă şi articole de
mobilare, cosmetice şi produse de îngrijire
personală, produse de farmacie generală,
produse de curăţare, produse de îngrijire a
sănătăţii, alimente pentru oameni şi produse
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de băcănie, băuturi, permiţând consumatorilor
să vadă şi să cumpere comod aceste produse; vânzarea la licitaţie furnizată de pe Internet; servicii de administrare a afacerilor pentru procesarea vânzărilor efectuate de pe
Internet; servicii publicitare pentru promovarea comerţului electronic; furnizarea informaţiilor şi a recomandărilor cu privire la livrarea
şi promovarea articolelor de consum şi cu
privire la selectarea şi demonstrarea produselor; furnizarea informaţiilor şi a recomandărilor
către potenţialii cumpărători de articole de
consum şi de produse; compilarea şi transcrierea datelor; compilarea anunţurilor publicitare pentru utilizarea în calitate de pagini web
pe Internet; compilarea listelor cu numere de
telefon şi adrese pentru publicarea pe Internet; furnizarea de spaţiu pe pagini web pentru
plasarea publicităţii produselor şi a serviciilor;
servicii de baze de date şi de procesare a
datelor; servicii de răspunsuri telefonice şi de
prelucrare a mesajelor; gestionarea call-centrelor; gestionarea centrelor de control de la
distanţă; servicii de management a datelor şi
de inventariere electronică a produselor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
asigurare şi finanţare a aparatelor, a sistemelor şi a instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizare de facilităţi şi servicii legate de cărţi de credit; furnizare de servicii de transfer electronic
de fonduri şi de facilităţi de tranzacţii on-line;
servicii financiare; servicii bancare; servicii de
management a investiţiilor şi a fondurilor; administrare de fonduri şi investiţii; servicii financiare computerizate; furnizare de servicii
de estimare on-line; afaceri în domeniul bunurilor imobiliare; managementul bunurilor imobiliare şi informaţii şi consiliere cu privire la
cele sus-menţionate; furnizare de informaţii
financiare; cotări de bursă; servicii de informare cu privire la acţiuni şi obligaţii; brokeraj în
domeniul acţiunilor, hârtiilor de valoare de stat
şi obligaţiilor; activităţi de strângere de fonduri; colectări băneşti în scopuri caritabile,
organizare de colectări băneşti şi organizare
de activităţi de strângere de fonduri; sponsorizare financiară; servicii de acordare a reducerilor; servicii de informare şi de consiliere cu
privire la asigurări, la afaceri financiare, la
afaceri monetare, la efectuarea operaţiunilor
bancare de acasă şi prin Internet, la informarea în domeniul acţiunilor şi obligaţiilor, la
brokeraj în domeniul acţiunilor, hârtiilor de
valoare de stat şi obligaţiilor, furnizate on-line
dintr-o bază de date de calculator sau de pe
Internet;
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37 - instalare, întreţinere şi reparare a aparatelor
şi sistemelor de telecomunicaţii, a telefoanelor, a telefoanelor mobile şi microtelefoanelor,
a aparatelor paging, a aparatelor radiopaging,
a aparatelor radiotelefonice, a computerelor şi
organizatoarelor personale, a hardware de
calculator, a transmiţătoarelor şi receptoarelor
prin satelit; servicii de informare, de consiliere
şi de consultanţă cu privire la toate cele susmenţionate furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet, sau
prin alte mijloace; servicii de informare şi de
consiliere cu privire la construcţia, întreţinerea
şi repararea casnică, toate fiind furnizate prin
intermediul unui link de telecomunicaţii; servicii de informare şi de consiliere cu privire la
întreţinerea şi repararea vehiculelor, toate
fiind furnizate prin intermediul unui link de
telecomunicaţii, servicii de informare cu privire
la reparare sau instalare furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
Internet;
38 - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servicii
în domeniul comunicaţiilor; servicii de telefonie, de telefonie mobilă, de fax, de telex, de
colectare şi transmitere de mesaje, de
radiopaging, de redirecţionare a apelurilor, de
mesagerie vocală, de informaţii şi de poştă
electronică; transmiterea, livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi
informaţiilor; servicii de livrare a mesajelor
electronice; servicii de informare on-line cu
privire la telecomunicaţii; servicii privind
schimbul reciproc de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; servicii de comunicare
prin satelit; servicii de difuzare; difuzare sau
transmitere de programe radio sau de televiziune şi de filme, de programe de teleshopping şi webshopping; servicii de videotext, de teletext şi de video-date; difuzare şi
livrare de conţinuturi multimedia prin reţele
electronice de comunicaţii; servicii de mesaje
video; servicii de videoconferinţe; servicii de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe de calculator şi oricare alte date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet; furnizare de conexiuni
de telecomunicaţii sau linkuri la Internet sau la
baze de date; furnizarea accesului utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); asigurarea
şi organizarea conferinţelor electronice, grupurilor de discuţie şi de chat room-uri; asigurarea accesului la web site-urile cu muzică
digitală de pe Internet; asigurarea accesului la
web site-urile MP3 de pe Internet; furnizarea
de muzică digitală prin telecomunicaţii; asigurarea accesului la infrastructurile de teleco-
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municaţii pentru alţi operatori; operare şi furnizare de motoare de căutare; servicii de acces la telecomunicaţii; transmitere de mesaje
şi imagini asistată de calculator; comunicare
prin intermediul calculatorului; servicii de agenţii de ştiri; transmitere de ştiri şi informaţii
privind afacerile curente; servicii de închiriere,
leasing sau arendă a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau componentelor pentru
utilizarea în prestarea serviciilor sus-menţionate; servicii de consiliere, de informare şi de
consultanţă referitoare la toate serviciile susmenţionate;
39 - colectarea, stocarea şi livrarea mărfurilor;
organizarea şi desfăşurarea serviciilor de
livrare a comenzilor prin poştă; împachetarea
şi ambalarea mărfurilor; organizarea traficului
de transport şi a călătoriilor; servicii privind
rezervarea rutelor pentru călătorii; servicii de
informare şi de consiliere cu privire la traficul
de transport şi călătorii; organizarea călătoriilor şi informaţii cu privire la acestea, toate
furnizate on-line dintr-o bază de date computerizată sau de pe Internet; asigurarea închirierii, achiziţionării şi parcării vehiculelor, inclusiv rezervări furnizate prin intermediul unui
link de telecomunicaţii; servicii privind închirierea vehiculelor; servicii de comparare şi de
informare cu privire la preţurile şi condiţiile
tehnice ale automobilelor prestate prin mijloace de telecomunicaţie; servicii de informare
cu privire la trafic; furnizarea consultaţiilor şi
informaţiilor cu privire la toate serviciile susmenţionate;
41 - servicii educaţionale şi de training; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii privind evenimentele educaţionale,
de divertisment, sportive şi culturale furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată
sau de pe Internet, sau prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate dintr-o
bază de date computerizată sau prin intermediul Internetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi TV;
producţie de filme, de programe radio şi TV şi
de programe de teleshopping şi webshopping;
organizarea de jocuri şi competiţii; furnizarea
on-line de publicaţii electronice; publicarea de
cărţi electronice şi jurnale on-line; publicarea
de texte în format electronic sau în alt mod;
servicii de publicare şi producţie pentru mijloacele de comunicare audio şi/sau vizuale;
servicii pentru expoziţii; asigurarea accesului
on-line la expoziţii şi servicii pentru expoziţii;
servicii de programare a ştirilor pentru transmiterea prin Internet; organizarea şi desfăşu-

MĂRCI
rarea de conferinţe, seminare, simpozioane,
tutoriale, cercuri de lucru, cursuri, convenţii şi
expoziţii; cursuri interactive de studiere sau
de instruire la distanţă şi sesiuni furnizate online prin intermediului unui link de telecomunicaţii sau unei reţele de calculatoare sau furnizate prin alte mijloace; servicii de traducere;
servicii de galerii de artă furnizate on-line prin
intermediului unui link de telecomunicaţii; servicii de jocuri; servicii de cluburi; rezervări de
bilete şi servicii de rezervări pentru evenimente de divertisment, sportive şi culturale; servicii de biblioteci electronice pentru furnizarea
de informaţii electronice (inclusiv informaţii din
arhive) în formă de texte electronice, informaţii şi date audio şi/sau video, jocuri şi activităţi
distractive; furnizarea şi organizarea de conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi chat
room-uri; furnizarea de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe Internet; furnizarea de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri MP3; furnizare de
fotografii, imagini, grafică, baiţi de sunet, filme, imagini video şi programe audiovizuale
(care nu pot fi descărcate) on-line sau din
baze de date computerizate sau de pe Internet sau web site-uri din Internet; servicii de
fotografiere; furnizare de informaţii şi consultanţă cu privire la toate serviciile susmenţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare şi
design referitoare la acestea; servicii de cercetare de laborator; managementul proiectelor de cercetare, design şi elaborare; cercetare, design şi elaborare cu privire la produse;
cercetare tehnică; servicii de cercetare, design şi elaborare cu privire la calculatoare, la
programe de calculator, la sisteme de calculator, la soluţii de aplicare a software de calculator, la sisteme de procesare a datelor, la
managementul de date, la sisteme de procesare a informaţiei computerizate, la servicii de
comunicaţii, la soluţii de comunicaţii, la aplicaţii de comunicaţii, la sisteme de comunicaţii şi
la interfeţe de reţea şi furnizarea de consultanţă tehnică, de informaţii şi recomandări cu
privire la cele sus-menţionate; testare tehnică;
testare industrială; pregătirea de rapoarte şi
studii tehnice; servicii de calculatoare; actualizare şi design de hardware de calculator;
întreţinere, actualizare şi design de firmware
de calculator, de software de calculator şi de
programe de calculator; servicii de programare pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea
de informaţii cu privire la calculatoare şi la
echipamentul de reţele de calculator; servicii
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de consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei informaţionale şi telecomunicaţiilor; design
şi elaborare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
servicii de management al calculatoarelor;
servicii de suport operaţional pentru reţelele
de calculator, reţelele de telecomunicaţii şi
reţelele de transmisie a datelor; servicii online pentru calculatoare; servicii de programare prestate on-line; asigurarea accesului la o
reţea electronică on-line pentru extragerea
informaţiilor; închiriere de calculatoare; design, desenare şi scriere autorizată, toate
pentru compilarea de pagini web pe Internet;
servicii de creare a imaginilor virtuale şi interactive; crearea, operarea şi întreţinerea bazelor de date, intrareţelelor şi web site-urilor;
găzduirea de web site-uri pentru terţi; instalarea şi întreţinerea software de calculator; leasing de timp de acces la o bază de date computerizată; leasing de timp de acces la aviziere şi forumuri de calculator şi la reţele de calculator; servicii prestate de furnizori de servicii
Internet (ISP); compilarea, crearea şi întreţinerea unui registru de nume de domenii; crearea, operarea şi întreţinerea web site-urilor,
paginilor web şi portalurilor pentru logare de
text, de imagini şi muzică furnizate prin intermediul calculatoarelor sau telefoanelor mobile; prestarea serviciilor de informare şi consiliere în regim on-line dintr-o bază de date
computerizată sau prin intermediul Internetului; prognoza meteo; servicii de informare cu
privire la vreme; servicii de design de interior;
servicii de informare şi consiliere referitoare la
toate serviciile sus-menţionate;
44 - servicii de monitorizare, de consultanţă, de
informare şi de consiliere în domeniul îngrijirii
medicale, medicinei şi bunăstării personale;
servicii de ajutor medical şi de asistenţă medicală; servicii de monitorizare şi de asistenţă
de urgenţă în domeniul medical şi îngrijirii
medicale; servicii de informare şi de consiliere
în domeniul farmaceutic; servicii de informare
şi de consiliere în domeniul veterinar şi îngrijirii animalelor de casă; servicii de consultanţă,
de informare şi de consiliere în domeniul înfrumuseţării; servicii de informare şi de consiliere în domeniul designului grădinilor şi grădinăritului; furnizarea informaţiilor şi recomandărilor referitoare la probleme privind conştiinţa ecologică; informaţii şi recomandări referitoare la nutriţie.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13.
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(210) 029199
(220) 2011.05.10
(730) Orange Brand Services Limited, GB
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury
Park, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4QJ,
Regatul Unit
(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, negru.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate
şi instrumente pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru procesarea, înregistrarea,
depozitarea, transmiterea, extragerea sau
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau reproducerea sunetelor, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate, instrumente şi echipamente
de fotografiat; aparate, instrumente şi echipamente de prelucrare a imaginilor; aparate şi
instrumente de televiziune şi radio; transmiţătoare şi receptoare de telecomunicaţie pentru
difuzare radio şi televiziune; aparate pentru
acces la programe difuzate sau transmise;
holograme; calculatoare; echipamente periferice pentru calculatoare; circuite electronice
programate purtătoare de date; programe de
calculator; software de calculator; discuri,
benzi şi fire, toate fiind purtătoare magnetice
de date; carduri magnetice neînregistrate şi
preînregistrate; carduri de date; carduri de
memorie; carduri smart; carduri conţinând
microprocesoare; carduri de circuite integrate;
carduri electronice de identificare; cartele
telefonice; carduri de credit telefonice; carduri
de credit; carduri de debit; carduri pentru jocuri electronice create pentru a fi utilizate cu
telefoanele; CD ROM-uri; purtătoare magnetice, digitale şi optice de date; suporturi magnetice, digitale şi optice de înregistrare şi stocare de date (neînregistrate şi preînregistrate);
software de calculator furnizate de pe Internet; publicaţii electronice (descărcabile) furnizate on-line din baze de date computerizate
sau de pe Internet; software de calculator şi
aparate de telecomunicaţii (inclusiv modeme)
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pentru a permite conectarea la baze de date,
la reţele locale şi la Internet; software de calculator pentru a permite serviciile de teleconferinţă, videoconferinţă şi videofon; software
de calculator pentru a permite căutarea şi
extragerea datelor; software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculator şi aviziere
electronice; software pentru jocurile de calculator; muzică digitală (descărcabilă) furnizată
de la o bază de date computerizată sau de pe
Internet; muzică digitală (descărcabilă) furnizată de pe web site-uri MP3 de pe Internet;
dispozitive pentru reproducerea muzicii recepţionate de pe Internet; playere MP3; fotografii,
imagini, grafică, sunete sincron, filme, înregistrări video şi programe audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line sau din baze de date
computerizate sau de pe Internet sau de pe
web site-uri de Internet; aparate şi instrumente de monitorizare de la distanţă; software de
calculator utilizate în monitorizarea de la distanţă; transmiţătoare şi receptoare prin satelit;
sateliţi de telecomunicaţii şi de difuzare; semnale de radiotelefoane şi suporturi pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; cabluri optice;
fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale pentru reţele
telefonice; comutatoare telefonice; aparate de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare a semnalului de intrare; echipamente telefonice; echipamente pentru telefoane fixe, transportabile, mobile, automate
sau activate prin voce; terminale multimedia;
terminale interactive pentru afişarea şi comandarea produselor şi serviciilor; aparate şi
instrumente de paging, de radiopaging şi de
radiotelefon; telefoane, telefoane mobile şi
microtelefoane; maşini de fax; asistenţi digitali
personali (PDA-uri); notepad-uri electronice;
carnete electronice; carnete de notiţe electronice; unităţi electronice portabile pentru recepţionarea, păstrarea şi/sau transmiterea
fără fir a datelor şi mesajelor; dispozitive mobile electronice ce permit utilizatorului să urmărească sau să gestioneze informaţia personală; accesorii pentru telefoane şi microtelefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu telefoane; încărcătoare de baterie pentru a fi folosite cu telefoane; unităţi încorporând un difuzor montate în birou sau în automobil pentru a
permite utilizarea automată a microtelefoanelor; suporturi pentru microtelefoane montate
în automobile; huse şi cutii adaptate special
pentru păstrarea sau transportarea telefoanelor portabile şi a echipamentelor şi accesoriilor pentru telefoane; agende personale com-
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puterizate; antene; baterii; microprocesoare;
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane
de afişare; sisteme electronice de poziţionare
globală; aparate şi instrumente electronice de
navigare, de localizare şi de poziţionare; aparate şi instrumente de monitorizare (altele
decât monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente radio; aparate şi instrumente electrice de control, de testare (altele decât testarea in-vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de instruire; aparate şi instrumente optice şi electrooptice; filme video;
aparate şi echipamente audiovizuale; echipamente şi aparate de jocuri electronice; accesorii electrice şi electronice şi echipamente
periferice destinate şi adaptate pentru utilizarea cu calculatoare, cu aparate audiovizuale
şi cu echipamente şi aparate de jocuri electronice; părţi şi fitinguri pentru toate produsele
sus-menţionate;
35 - publicitate; promovarea afacerilor; management în afaceri; administrarea afacerilor; organizare şi management de scheme de stimulare şi de loialitate în afaceri; servicii de
informare în domeniul afacerilor; procesarea
şi organizarea administrativă a serviciilor de
comandă prin poştă; organizarea inovaţiilor
de afaceri; servicii de cercetare şi de studiere
în afaceri; servicii de previziuni în afaceri;
prestarea serviciilor de afaceri, de birou şi de
secretariat; servicii de revistă a presei şi servicii de informare; organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor în scopuri comerciale; servicii
de vânzare cu amănuntul; regruparea, în
avantajul terţilor, a unei varietăţi de produse
(cu excepţia transportării acestora), permiţând
consumatorilor să vadă şi să cumpere comod
produsele date; toate serviciile sus-menţionate sunt furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet sau
sunt furnizate prin alte mijloace; regruparea,
în avantajul terţilor, a unei varietăţi de produse electronice şi electrice pentru telecomunicaţii, de calcul, părţi, elemente de conexiune
şi accesorii pentru produsele sus-menţionate,
carduri de date, dispozitive şi echipamente de
securitate, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul, accesorii, produse textile, produse din in de uz casnic, valize şi genţi,
materiale imprimate şi papetărie, articole pentru cadouri, jucării, echipamente pentru jocuri
şi sport, bijuterii, ceasornicărie, echipamente
şi ustensile de uz casnic, mobilă şi articole de
mobilare, cosmetice şi produse de îngrijire
personală, produse de farmacie generală,
produse de curăţare, produse de îngrijire a
sănătăţii, alimente pentru oameni şi produse
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de băcănie, băuturi, permiţând consumatorilor
să vadă şi să cumpere comod aceste produse; vânzarea la licitaţie furnizată de pe Internet; servicii de administrare a afacerilor pentru procesarea vânzărilor efectuate de pe
Internet; servicii publicitare pentru promovarea comerţului electronic; furnizarea informaţiilor şi a recomandărilor cu privire la livrarea
şi promovarea articolelor de consum şi cu
privire la selectarea şi demonstrarea produselor; furnizarea informaţiilor şi a recomandărilor
către potenţialii cumpărători de articole de
consum şi de produse; compilarea şi transcrierea datelor; compilarea anunţurilor publicitare pentru utilizarea în calitate de pagini web
pe Internet; compilarea listelor cu numere de
telefon şi adrese pentru publicarea pe Internet; furnizarea de spaţiu pe pagini web pentru
plasarea publicităţii produselor şi a serviciilor;
servicii de baze de date şi de procesare a
datelor; servicii de răspunsuri telefonice şi de
prelucrare a mesajelor; gestionarea call-centrelor; gestionarea centrelor de control de la
distanţă; servicii de management a datelor şi
de inventariere electronică a produselor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
asigurare şi finanţare a aparatelor, a sistemelor şi a instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizare de facilităţi şi servicii legate de cărţi de credit; furnizare de servicii de transfer electronic
de fonduri şi de facilităţi de tranzacţii on-line;
servicii financiare; servicii bancare; servicii de
management a investiţiilor şi a fondurilor; administrare de fonduri şi investiţii; servicii financiare computerizate; furnizare de servicii
de estimare on-line; afaceri în domeniul bunurilor imobiliare; managementul bunurilor imobiliare şi informaţii şi consiliere cu privire la
cele sus-menţionate; furnizare de informaţii
financiare; cotări de bursă; servicii de informare cu privire la acţiuni şi obligaţii; brokeraj în
domeniul acţiunilor, hârtiilor de valoare de stat
şi obligaţiilor; activităţi de strângere de fonduri; colectări băneşti în scopuri caritabile,
organizare de colectări băneşti şi organizare
de activităţi de strângere de fonduri; sponsorizare financiară; servicii de acordare a reducerilor; servicii de informare şi de consiliere cu
privire la asigurări, la afaceri financiare, la
afaceri monetare, la efectuarea operaţiunilor
bancare de acasă şi prin Internet, la informarea în domeniul acţiunilor şi obligaţiilor, la
brokeraj în domeniul acţiunilor, hârtiilor de
valoare de stat şi obligaţiilor, furnizate on-line
dintr-o bază de date de calculator sau de pe
Internet;
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37 - instalare, întreţinere şi reparare a aparatelor
şi sistemelor de telecomunicaţii, a telefoanelor, a telefoanelor mobile şi microtelefoanelor,
a aparatelor paging, a aparatelor radiopaging,
a aparatelor radiotelefonice, a computerelor şi
organizatoarelor personale, a hardware de
calculator, a transmiţătoarelor şi receptoarelor
prin satelit; servicii de informare, de consiliere
şi de consultanţă cu privire la toate cele susmenţionate furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet, sau
prin alte mijloace; servicii de informare şi de
consiliere cu privire la construcţia, întreţinerea
şi repararea casnică, toate fiind furnizate prin
intermediul unui link de telecomunicaţii; servicii de informare şi de consiliere cu privire la
întreţinerea şi repararea vehiculelor, toate
fiind furnizate prin intermediul unui link de
telecomunicaţii, servicii de informare cu privire
la reparare sau instalare furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
Internet;
38 - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servicii
în domeniul comunicaţiilor; servicii de telefonie, de telefonie mobilă, de fax, de telex, de
colectare şi transmitere de mesaje, de
radiopaging, de redirecţionare a apelurilor, de
mesagerie vocală, de informaţii şi de poştă
electronică; transmiterea, livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi
informaţiilor; servicii de livrare a mesajelor
electronice; servicii de informare on-line cu
privire la telecomunicaţii; servicii privind
schimbul reciproc de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; servicii de comunicare
prin satelit; servicii de difuzare; difuzare sau
transmitere de programe radio sau de televiziune şi de filme, de programe de teleshopping şi webshopping; servicii de videotext, de teletext şi de video-date; difuzare şi
livrare de conţinuturi multimedia prin reţele
electronice de comunicaţii; servicii de mesaje
video; servicii de videoconferinţe; servicii de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe de calculator şi oricare alte date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet; furnizare de conexiuni
de telecomunicaţii sau linkuri la Internet sau la
baze de date; furnizarea accesului utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); asigurarea
şi organizarea conferinţelor electronice, grupurilor de discuţie şi de chat room-uri; asigurarea accesului la web site-urile cu muzică
digitală de pe Internet; asigurarea accesului la
web site-urile MP3 de pe Internet; furnizarea
de muzică digitală prin telecomunicaţii; asigurarea accesului la infrastructurile de teleco-
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municaţii pentru alţi operatori; operare şi furnizare de motoare de căutare; servicii de acces la telecomunicaţii; transmitere de mesaje
şi imagini asistată de calculator; comunicare
prin intermediul calculatorului; servicii de
agenţii de ştiri; transmitere de ştiri şi informaţii
privind afacerile curente; servicii de închiriere,
leasing sau arendă a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau componentelor pentru
utilizarea în prestarea serviciilor susmenţionate; servicii de consiliere, de informare şi de consultanţă referitoare la toate serviciile sus-menţionate;
39 - colectarea, stocarea şi livrarea mărfurilor;
organizarea şi desfăşurarea serviciilor de
livrare a comenzilor prin poştă; împachetarea
şi ambalarea mărfurilor; organizarea traficului
de transport şi a călătoriilor; servicii privind
rezervarea rutelor pentru călătorii; servicii de
informare şi de consiliere cu privire la traficul
de transport şi călătorii; organizarea călătoriilor şi informaţii cu privire la acestea, toate
furnizate on-line dintr-o bază de date computerizată sau de pe Internet; asigurarea închirierii, achiziţionării şi parcării vehiculelor, inclusiv rezervări furnizate prin intermediul unui
link de telecomunicaţii; servicii privind închirierea vehiculelor; servicii de comparare şi de
informare cu privire la preţurile şi condiţiile
tehnice ale automobilelor prestate prin mijloace de telecomunicaţie; servicii de informare
cu privire la trafic; furnizarea consultaţiilor şi
informaţiilor cu privire la toate serviciile susmenţionate;
41 - servicii educaţionale şi de training; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii privind evenimentele educaţionale,
de divertisment, sportive şi culturale furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată
sau de pe Internet, sau prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate dintr-o
bază de date computerizată sau prin intermediul Internetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi TV;
producţie de filme, de programe radio şi TV şi
de programe de teleshopping şi webshopping;
organizarea de jocuri şi competiţii; furnizarea
on-line de publicaţii electronice; publicarea de
cărţi electronice şi jurnale on-line; publicarea
de texte în format electronic sau în alt mod;
servicii de publicare şi producţie pentru mijloacele de comunicare audio şi/sau vizuale;
servicii pentru expoziţii; asigurarea accesului
on-line la expoziţii şi servicii pentru expoziţii;
servicii de programare a ştirilor pentru transmiterea prin Internet; organizarea şi desfăşu-
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rarea de conferinţe, seminare, simpozioane,
tutoriale, cercuri de lucru, cursuri, convenţii şi
expoziţii; cursuri interactive de studiere sau
de instruire la distanţă şi sesiuni furnizate online prin intermediului unui link de telecomunicaţii sau unei reţele de calculatoare sau furnizate prin alte mijloace; servicii de traducere;
servicii de galerii de artă furnizate on-line prin
intermediului unui link de telecomunicaţii; servicii de jocuri; servicii de cluburi; rezervări de
bilete şi servicii de rezervări pentru evenimente de divertisment, sportive şi culturale; servicii de biblioteci electronice pentru furnizarea
de informaţii electronice (inclusiv informaţii din
arhive) în formă de texte electronice, informaţii şi date audio şi/sau video, jocuri şi activităţi
distractive; furnizarea şi organizarea de conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi chat
room-uri; furnizarea de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe Internet; furnizarea de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri MP3; furnizare de
fotografii, imagini, grafică, baiţi de sunet, filme, imagini video şi programe audiovizuale
(care nu pot fi descărcate) on-line sau din
baze de date computerizate sau de pe Internet sau web site-uri din Internet; servicii de
fotografiere; furnizare de informaţii şi consultanţă cu privire la toate serviciile susmenţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare şi
design referitoare la acestea; servicii de cercetare de laborator; managementul proiectelor de cercetare, design şi elaborare; cercetare, design şi elaborare cu privire la produse;
cercetare tehnică; servicii de cercetare, design şi elaborare cu privire la calculatoare, la
programe de calculator, la sisteme de calculator, la soluţii de aplicare a software de calculator, la sisteme de procesare a datelor, la
managementul de date, la sisteme de procesare a informaţiei computerizate, la servicii de
comunicaţii, la soluţii de comunicaţii, la aplicaţii de comunicaţii, la sisteme de comunicaţii şi
la interfeţe de reţea şi furnizarea de consultanţă tehnică, de informaţii şi recomandări cu
privire la cele sus-menţionate; testare tehnică;
testare industrială; pregătirea de rapoarte şi
studii tehnice; servicii de calculatoare; actualizare şi design de hardware de calculator;
întreţinere, actualizare şi design de firmware
de calculator, de software de calculator şi de
programe de calculator; servicii de programare pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea
de informaţii cu privire la calculatoare şi la
echipamentul de reţele de calculator; servicii

MD - BOPI 8/2011
de consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei informaţionale şi telecomunicaţiilor; design
şi elaborare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
servicii de management al calculatoarelor;
servicii de suport operaţional pentru reţelele
de calculator, reţelele de telecomunicaţii şi
reţelele de transmisie a datelor; servicii online pentru calculatoare; servicii de programare prestate on-line; asigurarea accesului la o
reţea electronică on-line pentru extragerea
informaţiilor; închiriere de calculatoare; design, desenare şi scriere autorizată, toate
pentru compilarea de pagini web pe Internet;
servicii de creare a imaginilor virtuale şi interactive; crearea, operarea şi întreţinerea bazelor de date, intrareţelelor şi web site-urilor;
găzduirea de web site-uri pentru terţi; instalarea şi întreţinerea software de calculator; leasing de timp de acces la o bază de date computerizată; leasing de timp de acces la aviziere şi forumuri de calculator şi la reţele de calculator; servicii prestate de furnizori de servicii
Internet (ISP); compilarea, crearea şi întreţinerea unui registru de nume de domenii; crearea, operarea şi întreţinerea web site-urilor,
paginilor web şi portalurilor pentru logare de
text, de imagini şi muzică furnizate prin intermediul calculatoarelor sau telefoanelor mobile; prestarea serviciilor de informare şi consiliere în regim on-line dintr-o bază de date
computerizată sau prin intermediul Internetului; prognoza meteo; servicii de informare cu
privire la vreme; servicii de design de interior;
servicii de informare şi consiliere referitoare la
toate serviciile sus-menţionate;
44 - servicii de monitorizare, de consultanţă, de
informare şi de consiliere în domeniul îngrijirii
medicale, medicinei şi bunăstării personale;
servicii de ajutor medical şi de asistenţă medicală; servicii de monitorizare şi de asistenţă
de urgenţă în domeniul medical şi îngrijirii
medicale; servicii de informare şi de consiliere
în domeniul farmaceutic; servicii de informare
şi de consiliere în domeniul veterinar şi îngrijirii animalelor de casă; servicii de consultanţă,
de informare şi de consiliere în domeniul înfrumuseţării; servicii de informare şi de consiliere în domeniul designului grădinilor şi grădinăritului; furnizarea informaţiilor şi recomandărilor referitoare la probleme privind conştiinţa ecologică; informaţii şi recomandări referitoare la nutriţie.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13.
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09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate
şi instrumente pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru procesarea, înregistrarea,
depozitarea, transmiterea, extragerea sau
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau reproducerea sunetelor, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate, instrumente şi echipamente
de fotografiat; aparate, instrumente şi echipamente de prelucrare a imaginilor; aparate şi
instrumente de televiziune şi radio; transmiţătoare şi receptoare de telecomunicaţie pentru
difuzare radio şi televiziune; aparate pentru
acces la programe difuzate sau transmise;
holograme; calculatoare; echipamente periferice pentru calculatoare; circuite electronice
programate purtătoare de date; programe de
calculator; software de calculator; discuri,
benzi şi fire, toate fiind purtătoare magnetice
de date; carduri magnetice neînregistrate şi
preînregistrate; carduri de date; carduri de
memorie; carduri smart; carduri conţinând
microprocesoare; carduri de circuite integrate;
carduri electronice de identificare; cartele
telefonice; carduri de credit telefonice; carduri
de credit; carduri de debit; carduri pentru jocuri electronice create pentru a fi utilizate cu
telefoanele; CD ROM-uri; purtătoare magnetice, digitale şi optice de date; suporturi magnetice, digitale şi optice de înregistrare şi stocare de date (neînregistrate şi preînregistrate);
software de calculator furnizate de pe Internet; publicaţii electronice (descărcabile) furnizate on-line din baze de date computerizate
sau de pe Internet; software de calculator şi
aparate de telecomunicaţii (inclusiv modeme)
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pentru a permite conectarea la baze de date,
la reţele locale şi la Internet; software de calculator pentru a permite serviciile de teleconferinţă, videoconferinţă şi videofon; software
de calculator pentru a permite căutarea şi
extragerea datelor; software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculator şi aviziere
electronice; software pentru jocurile de calculator; muzică digitală (descărcabilă) furnizată
de la o bază de date computerizată sau de pe
Internet; muzică digitală (descărcabilă) furnizată de pe web site-uri MP3 de pe Internet;
dispozitive pentru reproducerea muzicii recepţionate de pe Internet; playere MP3; fotografii,
imagini, grafică, sunete sincron, filme, înregistrări video şi programe audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line sau din baze de date
computerizate sau de pe Internet sau de pe
web site-uri de Internet; aparate şi instrumente de monitorizare de la distanţă; software de
calculator utilizate în monitorizarea de la distanţă; transmiţătoare şi receptoare prin satelit;
sateliţi de telecomunicaţii şi de difuzare; semnale de radiotelefoane şi suporturi pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; cabluri optice;
fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale pentru reţele
telefonice; comutatoare telefonice; aparate de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare a semnalului de intrare; echipamente telefonice; echipamente pentru telefoane fixe, transportabile, mobile, automate
sau activate prin voce; terminale multimedia;
terminale interactive pentru afişarea şi comandarea produselor şi serviciilor; aparate şi
instrumente de paging, de radiopaging şi de
radiotelefon; telefoane, telefoane mobile şi
microtelefoane; maşini de fax; asistenţi digitali
personali (PDA-uri); notepad-uri electronice;
carnete electronice; carnete de notiţe electronice; unităţi electronice portabile pentru recepţionarea, păstrarea şi/sau transmiterea
fără fir a datelor şi mesajelor; dispozitive mobile electronice ce permit utilizatorului să urmărească sau să gestioneze informaţia personală; accesorii pentru telefoane şi microtelefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu telefoane; încărcătoare de baterie pentru a fi folosite cu telefoane; unităţi încorporând un difuzor montate în birou sau în automobil pentru a
permite utilizarea automată a microtelefoanelor; suporturi pentru microtelefoane montate
în automobile; huse şi cutii adaptate special
pentru păstrarea sau transportarea telefoanelor portabile şi a echipamentelor şi accesoriilor pentru telefoane; agende personale com-
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puterizate; antene; baterii; microprocesoare;
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane
de afişare; sisteme electronice de poziţionare
globală; aparate şi instrumente electronice de
navigare, de localizare şi de poziţionare; aparate şi instrumente de monitorizare (altele
decât monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente radio; aparate şi instrumente electrice de control, de testare (altele decât testarea in-vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de instruire; aparate şi instrumente optice şi electrooptice; filme video;
aparate şi echipamente audiovizuale; echipamente şi aparate de jocuri electronice; accesorii electrice şi electronice şi echipamente
periferice destinate şi adaptate pentru utilizarea cu calculatoare, cu aparate audiovizuale
şi cu echipamente şi aparate de jocuri electronice; părţi şi fitinguri pentru toate produsele
sus-menţionate;
35 - publicitate; promovarea afacerilor; management în afaceri; administrarea afacerilor; organizare şi management de scheme de stimulare şi de loialitate în afaceri; servicii de
informare în domeniul afacerilor; procesarea
şi organizarea administrativă a serviciilor de
comandă prin poştă; organizarea inovaţiilor
de afaceri; servicii de cercetare şi de studiere
în afaceri; servicii de previziuni în afaceri;
prestarea serviciilor de afaceri, de birou şi de
secretariat; servicii de revistă a presei şi servicii de informare; organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor în scopuri comerciale; servicii
de vânzare cu amănuntul; regruparea, în
avantajul terţilor, a unei varietăţi de produse
(cu excepţia transportării acestora), permiţând
consumatorilor să vadă şi să cumpere comod
produsele date; toate serviciile sus-menţionate sunt furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet sau
sunt furnizate prin alte mijloace; regruparea,
în avantajul terţilor, a unei varietăţi de produse electronice şi electrice pentru telecomunicaţii, de calcul, părţi, elemente de conexiune
şi accesorii pentru produsele sus-menţionate,
carduri de date, dispozitive şi echipamente de
securitate, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul, accesorii, produse textile, produse din in de uz casnic, valize şi genţi,
materiale imprimate şi papetărie, articole pentru cadouri, jucării, echipamente pentru jocuri
şi sport, bijuterii, ceasornicărie, echipamente
şi ustensile de uz casnic, mobilă şi articole de
mobilare, cosmetice şi produse de îngrijire
personală, produse de farmacie generală,
produse de curăţare, produse de îngrijire a
sănătăţii, alimente pentru oameni şi produse

MD - BOPI 8/2011
de băcănie, băuturi, permiţând consumatorilor
să vadă şi să cumpere comod aceste produse; vânzarea la licitaţie furnizată de pe Internet; servicii de administrare a afacerilor pentru procesarea vânzărilor efectuate de pe
Internet; servicii publicitare pentru promovarea comerţului electronic; furnizarea informaţiilor şi a recomandărilor cu privire la livrarea
şi promovarea articolelor de consum şi cu
privire la selectarea şi demonstrarea produselor; furnizarea informaţiilor şi a recomandărilor
către potenţialii cumpărători de articole de
consum şi de produse; compilarea şi transcrierea datelor; compilarea anunţurilor publicitare pentru utilizarea în calitate de pagini web
pe Internet; compilarea listelor cu numere de
telefon şi adrese pentru publicarea pe Internet; furnizarea de spaţiu pe pagini web pentru
plasarea publicităţii produselor şi a serviciilor;
servicii de baze de date şi de procesare a
datelor; servicii de răspunsuri telefonice şi de
prelucrare a mesajelor; gestionarea call-centrelor; gestionarea centrelor de control de la
distanţă; servicii de management a datelor şi
de inventariere electronică a produselor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
asigurare şi finanţare a aparatelor, a sistemelor şi a instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizare de facilităţi şi servicii legate de cărţi de credit; furnizare de servicii de transfer electronic
de fonduri şi de facilităţi de tranzacţii on-line;
servicii financiare; servicii bancare; servicii de
management a investiţiilor şi a fondurilor; administrare de fonduri şi investiţii; servicii financiare computerizate; furnizare de servicii
de estimare on-line; afaceri în domeniul bunurilor imobiliare; managementul bunurilor imobiliare şi informaţii şi consiliere cu privire la
cele sus-menţionate; furnizare de informaţii
financiare; cotări de bursă; servicii de informare cu privire la acţiuni şi obligaţii; brokeraj în
domeniul acţiunilor, hârtiilor de valoare de stat
şi obligaţiilor; activităţi de strângere de fonduri; colectări băneşti în scopuri caritabile,
organizare de colectări băneşti şi organizare
de activităţi de strângere de fonduri; sponsorizare financiară; servicii de acordare a reducerilor; servicii de informare şi de consiliere cu
privire la asigurări, la afaceri financiare, la
afaceri monetare, la efectuarea operaţiunilor
bancare de acasă şi prin Internet, la informarea în domeniul acţiunilor şi obligaţiilor, la
brokeraj în domeniul acţiunilor, hârtiilor de
valoare de stat şi obligaţiilor, furnizate on-line
dintr-o bază de date de calculator sau de pe
Internet;
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37 - instalare, întreţinere şi reparare a aparatelor
şi sistemelor de telecomunicaţii, a telefoanelor, a telefoanelor mobile şi microtelefoanelor,
a aparatelor paging, a aparatelor radiopaging,
a aparatelor radiotelefonice, a computerelor şi
organizatoarelor personale, a hardware de
calculator, a transmiţătoarelor şi receptoarelor
prin satelit; servicii de informare, de consiliere
şi de consultanţă cu privire la toate cele susmenţionate furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet, sau
prin alte mijloace; servicii de informare şi de
consiliere cu privire la construcţia, întreţinerea
şi repararea casnică, toate fiind furnizate prin
intermediul unui link de telecomunicaţii; servicii de informare şi de consiliere cu privire la
întreţinerea şi repararea vehiculelor, toate
fiind furnizate prin intermediul unui link de
telecomunicaţii, servicii de informare cu privire
la reparare sau instalare furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
Internet;
38 - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servicii
în domeniul comunicaţiilor; servicii de telefonie, de telefonie mobilă, de fax, de telex, de
colectare şi transmitere de mesaje, de
radiopaging, de redirecţionare a apelurilor, de
mesagerie vocală, de informaţii şi de poştă
electronică; transmiterea, livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi
informaţiilor; servicii de livrare a mesajelor
electronice; servicii de informare on-line cu
privire la telecomunicaţii; servicii privind
schimbul reciproc de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; servicii de comunicare
prin satelit; servicii de difuzare; difuzare sau
transmitere de programe radio sau de televiziune şi de filme, de programe de teleshopping şi webshopping; servicii de videotext, de teletext şi de video-date; difuzare şi
livrare de conţinuturi multimedia prin reţele
electronice de comunicaţii; servicii de mesaje
video; servicii de videoconferinţe; servicii de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe de calculator şi oricare alte date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet; furnizare de conexiuni
de telecomunicaţii sau linkuri la Internet sau la
baze de date; furnizarea accesului utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii); asigurarea
şi organizarea conferinţelor electronice, grupurilor de discuţie şi de chat room-uri; asigurarea accesului la web site-urile cu muzică
digitală de pe Internet; asigurarea accesului la
web site-urile MP3 de pe Internet; furnizarea
de muzică digitală prin telecomunicaţii; asigurarea accesului la infrastructurile de teleco-
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municaţii pentru alţi operatori; operare şi furnizare de motoare de căutare; servicii de acces la telecomunicaţii; transmitere de mesaje
şi imagini asistată de calculator; comunicare
prin intermediul calculatorului; servicii de
agenţii de ştiri; transmitere de ştiri şi informaţii
privind afacerile curente; servicii de închiriere,
leasing sau arendă a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau componentelor pentru
utilizarea în prestarea serviciilor sus-menţionate; servicii de consiliere, de informare şi
de consultanţă referitoare la toate serviciile
sus-menţionate;
39 - colectarea, stocarea şi livrarea mărfurilor;
organizarea şi desfăşurarea serviciilor de
livrare a comenzilor prin poştă; împachetarea
şi ambalarea mărfurilor; organizarea traficului
de transport şi a călătoriilor; servicii privind
rezervarea rutelor pentru călătorii; servicii de
informare şi de consiliere cu privire la traficul
de transport şi călătorii; organizarea călătoriilor şi informaţii cu privire la acestea, toate
furnizate on-line dintr-o bază de date computerizată sau de pe Internet; asigurarea închirierii, achiziţionării şi parcării vehiculelor, inclusiv rezervări furnizate prin intermediul unui
link de telecomunicaţii; servicii privind închirierea vehiculelor; servicii de comparare şi de
informare cu privire la preţurile şi condiţiile
tehnice ale automobilelor prestate prin mijloace de telecomunicaţie; servicii de informare
cu privire la trafic; furnizarea consultaţiilor şi
informaţiilor cu privire la toate serviciile susmenţionate;
41 - servicii educaţionale şi de training; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii privind evenimentele educaţionale,
de divertisment, sportive şi culturale furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată
sau de pe Internet, sau prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate dintr-o
bază de date computerizată sau prin intermediul Internetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi TV;
producţie de filme, de programe radio şi TV şi
de programe de teleshopping şi webshopping;
organizarea de jocuri şi competiţii; furnizarea
on-line de publicaţii electronice; publicarea de
cărţi electronice şi jurnale on-line; publicarea
de texte în format electronic sau în alt mod;
servicii de publicare şi producţie pentru mijloacele de comunicare audio şi/sau vizuale;
servicii pentru expoziţii; asigurarea accesului
on-line la expoziţii şi servicii pentru expoziţii;
servicii de programare a ştirilor pentru transmiterea prin Internet; organizarea şi desfăşu-

MĂRCI
rarea de conferinţe, seminare, simpozioane,
tutoriale, cercuri de lucru, cursuri, convenţii şi
expoziţii; cursuri interactive de studiere sau
de instruire la distanţă şi sesiuni furnizate online prin intermediului unui link de telecomunicaţii sau unei reţele de calculatoare sau furnizate prin alte mijloace; servicii de traducere;
servicii de galerii de artă furnizate on-line prin
intermediului unui link de telecomunicaţii; servicii de jocuri; servicii de cluburi; rezervări de
bilete şi servicii de rezervări pentru evenimente de divertisment, sportive şi culturale; servicii de biblioteci electronice pentru furnizarea
de informaţii electronice (inclusiv informaţii din
arhive) în formă de texte electronice, informaţii şi date audio şi/sau video, jocuri şi activităţi
distractive; furnizarea şi organizarea de conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi chat
room-uri; furnizarea de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe Internet; furnizarea de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri MP3; furnizare de
fotografii, imagini, grafică, baiţi de sunet, filme, imagini video şi programe audiovizuale
(care nu pot fi descărcate) on-line sau din
baze de date computerizate sau de pe Internet sau web site-uri din Internet; servicii de
fotografiere; furnizare de informaţii şi consultanţă cu privire la toate serviciile susmenţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare şi
design referitoare la acestea; servicii de cercetare de laborator; managementul proiectelor de cercetare, design şi elaborare; cercetare, design şi elaborare cu privire la produse;
cercetare tehnică; servicii de cercetare, design şi elaborare cu privire la calculatoare, la
programe de calculator, la sisteme de calculator, la soluţii de aplicare a software de calculator, la sisteme de procesare a datelor, la
managementul de date, la sisteme de procesare a informaţiei computerizate, la servicii de
comunicaţii, la soluţii de comunicaţii, la aplicaţii de comunicaţii, la sisteme de comunicaţii şi
la interfeţe de reţea şi furnizarea de consultanţă tehnică, de informaţii şi recomandări cu
privire la cele sus-menţionate; testare tehnică;
testare industrială; pregătirea de rapoarte şi
studii tehnice; servicii de calculatoare; actualizare şi design de hardware de calculator;
întreţinere, actualizare şi design de firmware
de calculator, de software de calculator şi de
programe de calculator; servicii de programare pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea
de informaţii cu privire la calculatoare şi la
echipamentul de reţele de calculator; servicii
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de consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei informaţionale şi telecomunicaţiilor; design
şi elaborare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
servicii de management al calculatoarelor;
servicii de suport operaţional pentru reţelele
de calculator, reţelele de telecomunicaţii şi
reţelele de transmisie a datelor; servicii online pentru calculatoare; servicii de programare prestate on-line; asigurarea accesului la o
reţea electronică on-line pentru extragerea
informaţiilor; închiriere de calculatoare; design, desenare şi scriere autorizată, toate
pentru compilarea de pagini web pe Internet;
servicii de creare a imaginilor virtuale şi interactive; crearea, operarea şi întreţinerea bazelor de date, intrareţelelor şi web site-urilor;
găzduirea de web site-uri pentru terţi; instalarea şi întreţinerea software de calculator; leasing de timp de acces la o bază de date computerizată; leasing de timp de acces la aviziere şi forumuri de calculator şi la reţele de calculator; servicii prestate de furnizori de servicii
Internet (ISP); compilarea, crearea şi întreţinerea unui registru de nume de domenii; crearea, operarea şi întreţinerea web site-urilor,
paginilor web şi portalurilor pentru logare de
text, de imagini şi muzică furnizate prin intermediul calculatoarelor sau telefoanelor mobile; prestarea serviciilor de informare şi consiliere în regim on-line dintr-o bază de date
computerizată sau prin intermediul Internetului; prognoza meteo; servicii de informare cu
privire la vreme; servicii de design de interior;
servicii de informare şi consiliere referitoare la
toate serviciile sus-menţionate;
44 - servicii de monitorizare, de consultanţă, de
informare şi de consiliere în domeniul îngrijirii
medicale, medicinei şi bunăstării personale;
servicii de ajutor medical şi de asistenţă medicală; servicii de monitorizare şi de asistenţă
de urgenţă în domeniul medical şi îngrijirii
medicale; servicii de informare şi de consiliere
în domeniul farmaceutic; servicii de informare
şi de consiliere în domeniul veterinar şi îngrijirii animalelor de casă; servicii de consultanţă,
de informare şi de consiliere în domeniul înfrumuseţării; servicii de informare şi de consiliere în domeniul designului grădinilor şi grădinăritului; furnizarea informaţiilor şi recomandărilor referitoare la probleme privind conştiinţa ecologică; informaţii şi recomandări referitoare la nutriţie.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13;
28.05.00.
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(210) 029206
(220) 2011.05.11
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar.

(210) 029207
(220) 2011.05.12
(730) TIRAMISA S.R.L., MD
Str. Scrisului Latin nr. 2,
MD-3501, Orhei, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, gri.
(511) NCL(9)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 18.01.09; 26.11.08; 27.05.24; 29.01.14.

(591) Culori revendicate: sur, albastru de diferite
nuanţe.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10; 01.01.15;
01.11.08; 27.05.08; 29.01.12.

(210) 029208
(220) 2011.05.11
(730) PLĂMĂDEALĂ Andrei, MD
Str. Horelor nr. 42, MD-6526,
Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova
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(210) 029210
(220) 2011.05.11
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
(540)

MĂRCI
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, bleu,
roz.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi
ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri.
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(210) 029213
(220) 2011.05.12
(730) SIRCOVSCHI Veaceslav, MD
Str-la M. Gorki nr. 2,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.20; 24.09.05; 26.03.23;
29.01.15.

(210) 029211
(220) 2011.05.11
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
(540)

(591) Culori revendicate: galben, alb, negru, roşu,
violet.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 18.01.09; 26.04.03; 26.04.07; 27.05.02;
29.01.15.

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, negru.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi
ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri.

(210) 029223
(220) 2011.05.13
(730) Reprezentanţa din Moldova a Companiei
Engleze Capital City Service Limited, MD
Bd. Dacia nr. 10/1,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 27.05.24; 29.01.14.
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(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.04.16; 26.04.18.

(210) 029224
(220) 2011.05.10
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 029230
(220) 2011.05.18
(730) CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 79,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®".
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, albastru-închis, galben, galben-închis, roşu, bleu,
cafeniu, cafeniu-închis.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 05.05.04; 06.07.25; 06.19.09; 25.01.06;
26.01.15; 26.07.01; 27.01.07; 29.01.15.
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(210) 029231
(220) 2011.05.18
(730) CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 79,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
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le; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

(531) CFE(5) 01.01.02; 05.13.04; 05.13.25; 18.01.08;
18.01.14; 25.01.06; 25.01.15.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.01.02; 05.13.04; 05.13.25; 18.01.08;
18.01.14; 25.01.06; 25.01.15; 28.05.00.

(210) 029232
(220) 2011.05.18
(730) CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 79,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 029233
(220) 2011.05.18
(730) CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 79,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-

(210) 029234
(220) 2011.05.18
(730) CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 79,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

79

MD - BOPI 8/2011
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;

TRADEMARKS
(540)

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 029235
(220) 2011.05.18
(730) CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 79,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.11; 27.05.22.

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029236
(220) 2011.05.18
(730) CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 79,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 029237
(220) 2011.05.17
(730) IMC MARKET S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Dacia nr. 31,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 8/2011
(730) Google Inc., US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, Statele Unite ale Americii
(540)

(540)

(591) Culori revendicate: negru, galben, albastru,
roşu, verde.
(511) NCL(9)
09 - telefoane mobile, dispozitive periferice pentru
telefoane mobile şi accesorii.
(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.01; 29.01.15.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.10.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

(210) 029241
(220) 2011.05.23
(730) LOCUINŢA ACCESIBILĂ S.R.L., companie
de leasing, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 73, of. 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

029239
2011.05.16
TO/M/10/02288
2010.11.18
TO
Google Inc., US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
09 - telefoane mobile, dispozitive periferice pentru
telefoane mobile şi accesorii.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

029240
2011.05.16
TO/M/10/02292
2010.11.18
TO

(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde, verdeînchis, albastru, sur.
(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 03.07.07; 07.01.09; 29.01.15.
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(210) 029242
(220) 2011.05.23
(730) LOCUINŢA ACCESIBILĂ S.R.L., companie
de leasing, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 73, of. 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

(210) 029243
(220) 2011.05.17
(730) CATERENCIUC Evghenii, MD
Calea Ieşilor nr. 59, bloc 1, ap. 57,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.

(210) 029245
(220) 2011.05.20
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.

(210) 029244
(220) 2011.05.17
(730) CATERENCIUC Evghenii, MD
Calea Ieşilor nr. 59, bloc 1, ap. 57,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 05.03.19; 25.01.06; 26.04.08; 26.04.15;
26.04.18; 27.05.09.
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MĂRCI
(210) 029246
(220) 2011.05.17
(730) CP KELCO U.S., INC., a Delaware
corporation, US
1000 Parkwood Circle, Atlanta, Georgia,
Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 8/2011
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.01.16; 26.03.23; 26.07.03; 27.05.10.

(511) NCL(9)
01 - aditivi chimici utilizaţi la fabricare în domeniul
agrochimicalelor, producţiei de ulei, preparatelor farmaceutice, produselor de îngrijire personală, producţiei de hârtie şi în alimentaţie.

(210) 029248
(220) 2011.05.18
(730) CODRU HOSPITALITY S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. 31 August 1989 nr. 127,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de

(210) 029249
(220) 2011.05.20
(730) ZORINALAN S.R.L., MD
Str. Valea Crucii nr. 4, ap. 169,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru tratarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 029250
(220) 2011.05.18
(730) AKTURK Feriz, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 7/4, ap. 2,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 8/2011
(540)

TRADEMARKS
31 - hrană pentru animale, furaje, oase de mestecat; produse pentru litiere pentru animale, în
special pentru pisici şi animale mici; fân, paie;
plante pentru acvarii de interior.

(210) 029253
(220) 2011.05.19
(730) POPOVICI Aliona, MD
Str. Ion Creangă nr. 43 A, ap. 51,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, violet.
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 27.05.24; 29.01.12.

(210) 029251
(220) 2011.05.18
(730) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, DE
Westpreussenstrasse 32-38, 47809 Krefeld,
Germania
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 24.17.21; 27.03.15; 28.05.00.

(511) NCL(9)
11 - filtre pentru acvarii de interior; sisteme de
încălzire pentru acvarii de interior; lumini/dispozitive de iluminat pentru acvarii de
interior;
18 - zgărzi, curele, funii;

(210) 029255
(220) 2011.05.19
(730) MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

19 - nisip, în special nisip pentru păsări; pietriş, în
special pentru acvarii de interior;
20 - coşuri pentru câini, coşuri pentru pisici, perne;
cuşti pentru câini şi pisici; containere, cutii
folosite pentru transportarea câinilor şi pisicilor; dulapuri pentru acvarii de interior; piloni,
suporturi de ascuţit ghearele pentru pisici;
21 - boluri; piepteni şi perii pentru animale; colivii
pentru păsări, cuşti pentru animale mici; toalete, tăvi de colectare a gunoiului pentru pisici;
28 - jucării pentru animale de companie;
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(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

MĂRCI
(210) 029256
(220) 2011.05.19
(730) LANITRON S.R.L., MD
Str. Cetatea Albă nr. 43,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2011
te, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri.

(210) 029258
(220) 2011.05.19
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.

(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi
ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri.

(210) 029259
(220) 2011.05.20
(730) MARGINE Leonid, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 57, ap. 170,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 029257
(220) 2011.05.19
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi
ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru ţigare-

(591) Culori revendicate: verde, galben.
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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MD - BOPI 8/2011
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.15; 05.03.15; 27.03.11;
27.05.10; 29.01.12.

(210) 029262
(220) 2011.05.24
(730) ECLAT-COM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029265
(220) 2011.05.24
(730) DEMCAR-IMPEX S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 99, ap. 11,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.01.

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029264
(220) 2011.05.24
(730) DEMCAR-IMPEX S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 99, ap. 11,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 029266
(220) 2011.05.24
(730) DEMCAR-IMPEX S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 99, ap. 11,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 8/2011
(540)

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.

(210) 029284
(220) 2011.05.30
(730) TARGET CREATIV S.R.L., MD
Str. Tadeuş Malinovski nr. 16,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, maro.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 08.01.03; 27.05.11; 29.01.12.

(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 029286
(220) 2011.05.06
(730) OLEYNYKOV Oleksandr, UA
Vul. Dneprostroevskaya, 47, 51918,
Dneprodzerzhinsk, Dnepropetrovskaya obl.,
Ucraina
(540)

(210) 029285
(220) 2011.05.26
(730) RoDaL-S S.R.L., societate comercială, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 62, bloc 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.

(210) 029287
(220) 2011.05.06
(730) OLEYNYKOV Oleksandr, UA
Vul. Dneprostroevskaya, 47, 51918,
Dneprodzerzhinsk, Dnepropetrovskaya obl.,
Ucraina
(540)

TRADEMARKS
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
(531) CFE(5) 27.05.01; 28.05.00.

(210) 029288
(220) 2011.05.31
(730) AGROVIN BULBOACA S.A., MD
Str. Dacia, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 029289
(220) 2011.05.31
(730) Agrovin Bulboaca S.A., MD
Str. Dacia, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;

88

(210) 029291
(220) 2011.05.25
(730) NECHITAILO Svyatoslav I., UA
Str. Zanikoveţkoi 4, ap. 27, 01001, Kiev,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

MĂRCI
(210) 029293
(220) 2011.05.27
(730) MANOLII S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2011
(210) 029299
(220) 2011.05.25
(730) Best Western International, Inc., US
h
6201 North 24t Parkway, Phoenix, Arizona
85016, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
35 - servicii de loialitate pentru clienţi şi servicii de
club pentru clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare.
(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.13.01; 26.01.01; 26.01.06; 27.05.10.

(210) 029298
(220) 2011.05.25
(730) Best Western International, Inc., US
th
6201 North 24 Parkway, Phoenix, Arizona
85016, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 029300
(220) 2011.05.25
(730) Best Western International, Inc., US
th
6201 North 24 Parkway, Phoenix, Arizona
85016, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii hoteliere.

(210) 029301
(220) 2011.05.25
(730) Best Western International, Inc., US
th
6201 North 24 Parkway, Phoenix, Arizona
85016, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii hoteliere.

(511) NCL(9)
43 - servicii hoteliere.
(531) CFE(5) 24.09.03; 25.01.19; 26.05.03; 26.05.18.

(210) 029302
(220) 2011.05.25
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US
680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
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(540)

TRADEMARKS
(210) 029304
(220) 2011.06.01
(730) POLITRANS S.R.L., MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 47, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 03.05.01; 03.05.20; 03.05.24; 03.05.25;
09.03.13; 27.05.17.

(210) 029303
(220) 2011.05.27
(730) ECLAT-COM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde, galben, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 01.05.12; 01.05.23; 26.11.08; 29.01.13.

(210) 029305
(220) 2011.05.26
(730) BURLACU Dumitru, MD
Str. Ghica-Vodă nr. 24, ap. 4,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.01.
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(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;

MĂRCI
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii.

MD - BOPI 8/2011
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
43 - servicii prestate de restaurante; cazare temporară.

(210) 029306
(220) 2011.05.26
(730) B.D. Baggies Ltd., US
112 Capitol Trail, DE-19711, Newark,
Delaware, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
18 - piele, imitaţii de piele şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; piei de animale, blănuri; geamantane, articole pentru
transportarea bagajelor, saci şi cufere de voiaj; umbrele, umbrele de soare şi bastoane;
bice, hamuri şi articole de şelărie; genţi de
umăr, sacoşe pentru cumpărături, poşete,
sacoşe, genţi (pungi, saci); valize, portmonee
şi portofele; saci de sport; truse cosmetice;
rucsacuri; genţi-plic pentru femei şi bărbaţi;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte de
sport şi haine de stradă; cămăşi, tricouri, tricouri polo, tricoturi; lenjerie; ciorapi; eşarfe, curele
(îmbrăcăminte), mănuşi (îmbrăcăminte).
(531) CFE(5) 11.07.03; 27.05.01.

(210) 029315
(220) 2011.05.27
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., a Delaware corporation, US
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, Statele Unite ale Americii

(210) 029318
(220) 2011.05.30
(730) ERKAN EMEN, TR
Mesihpaşa Mahallesi Malkoç Pasaji No: 41/1
Laleli Eminönü, Istanbul, Turcia
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului; obiecte de îmbrăcăminte;
haine de stradă; îmbrăcăminte tricotată, haine
de piele, haine din imitaţii de piele, rochii,
pantaloni, fuste, jachete, sacouri, cămăşi,
veste, maiouri cu mâneci scurte, tricouri, cămăşi tricotate de bumbac, şorturi, şorturi
bermude, pantaloni până la genunchi, colanţi,
tricouri, bluze, pelerine, trenciuri cu glugă,
vestoane, mantouri, paltoane, trenciuri, fulgarine, paltoane impermeabile, haine de blană,
şube, îmbrăcăminte de blugi, pulovere, jachete tricotate, pulovere cu guler pe gât, bluze,
costume, rochii de mireasă, treninguri (îmbrăcăminte), costume de baie, şorţuri (îmbrăcăminte), şosete; căciuli, chipiuri, berete, pălării,
desuuri (lenjerie de corp); ciorapi, pijamale,
slipuri, sutiene, chiloţi, indispensabili, cămăşi
de noapte, halate de casă, jartiere, scutece
din materiale textile, încălţăminte; ghete, pantofi, papuci, pantofi de sport, cizme înalte cu
rever, încălţăminte de sport, părţi de încălţăminte, piese pentru încălţăminte, încălţăminte
pentru copii şi părţi de încălţăminte, flecuri
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pentru încălţăminte, talonete pentru ciorapi
duble, tocuri, jambiere, talonete pentru încălţăminte, căpute pentru încălţăminte, îmbrăcăminte sportivă şi costume sportive, flanele
de bumbac cu mâneca lungă;
35 - publicitate, managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; colectarea în
beneficiul terţilor a diferitor produse (cu excepţia transportului acestora) şi amplasarea
produselor pentru comoditatea vizualizării şi
achiziţionării lor.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01.

(210) 029319
(220) 2011.05.30
(730) CIBIZOV Denis, MD
Str. Botanica Veche nr. 15,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12.

(210) 029322
(220) 2011.05.31
(730) INFINITO-COM S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Balneară nr. 1, ap. 36,
MD-2046, Vadul lui Vodă, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029321
(220) 2011.05.31
(730) COSNICEANU Viorel, MD
Str. Dimitrie Cantemir nr. 39,
MD-2003, Durleşti, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 029323
(220) 2011.05.31
(730) SCUTARI Dumitru, MD
Str. V. Belinski nr. 58,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(591) Culori revendicate: roşu, negru.
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MĂRCI
(210) 029338
(220) 2011.06.01
(730) Bora Creations S.L., ES
Paseo de Revellin, no. 21, planta 1, 51001
Ceuta, Spania
(540)

(511) NCL(9)
03 - cosmetice; loţiuni pentru păr; parfumerie; săpunuri; uleiuri esenţiale.

(210) 029380
(220) 2011.06.13
(730) POPOVICI Aliona, MD
Str. Ion Creangă nr. 43 A, ap. 51,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 8/2011
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 24.17.21; 27.03.15.
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TRADEMARKS

Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21474
2011.06.03
2019.11.27
026146
2009.11.27
MERAJI Nicolai, MD
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112,
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova

cepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.

(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - ceai, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de
cafea; făină şi preparate făcute din cereale;
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21488
2011.06.14
2020.01.18
026481
2010.01.18
CEAICOVSCHI Oleg, MD
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526)

Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”GARDEROB”.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21489
2011.06.14
2020.04.16
026972
2010.04.16
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: “VIRGINIA”, “SLIMS”.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu
aromă de cuişoare); snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole
pentru fumători, inclusiv hârtie de ţigarete şi
pipe de ţigarete, filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere,
pipe, aparate de buzunar pentru rularea ţigaretelor; brichete; chibrituri.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

21491
2011.06.14
2020.06.08
027295
2010.06.08
VORONA Vjacheslav Viktorovich, UA
Vul. 40r. Peremogy, bud. 14, smt Voronizh,
Shostkinskiy r-n, Sumska obl., 41140, Ucraina

MĂRCI
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare; extinctoare.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21507
2011.07.07
2020.05.14
027143
2010.05.14
JUCARIE S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Minsk nr. 10,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 8/2011
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21523
2011.07.22
2020.06.08
027294
2010.06.08
DEGTEARIOV Andrei, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69, ap. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: “Cap", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(9)
25 - articole care servesc la acoperirea capului;
(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte cu excepţia pompelor
(maşini), pompelor (părţi de maşini sau motoare), cazanelor de maşini, pulverizatoarelor
pentru maşini, a pulverizatoarelor pentru umidificarea aerului, a injectoarelor pentru motoare, pistoalelor de vopsit; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
11 - aparate de iluminat, de producere a vaporilor,
de gătit, de refrigerare, cu excepţia dispozitivelor de răcire a aspiratoarelor de lichid; aparate de uscare, de ventilare, cu excepţia ventilatoarelor pentru arzătoare şi a instalaţiilor de
distribuire a aerului pentru arzătoare; instalaţii
sanitare;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 09.07.05; 09.07.11; 27.05.08.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21524
2011.06.16
2020.03.02
026865
2010.03.02
ŞELIN Anton, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3, ap. 141,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "dostavka", "md", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: oranj, albastru-închis.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
30 - făină şi preparate făcute din cereale;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5) 10.03.10; 10.03.11; 27.05.01; 29.01.12.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21529
2011.06.20
2020.05.20
027146
2010.05.20
Ceban Impex, întreprindere individuală, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 58, ap. 6,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: ”Malai”.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau

96

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21561
2011.06.23
2020.04.26
027036
2010.04.26
POSTOLACHI Alexei, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 9, ap. 58,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21569
2011.06.24
2020.07.08
027377
2010.07.08
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
32 - ape minerale şi gazoase.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în iulie 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(111)
Nr. înregistrării

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7

1

2

3

4

5

6

1

027485

2010.07.19

20896

2011.06.22

05

2

027642

2010.08.18

20897

2011.06.22

3
4
5
6

026146
027770
027462
027557

2009.11.27
2010.09.14
2010.07.15
2010.08.04

21474
21478
21480
21481

2011.06.03
2011.06.02
2011.06.08
2011.06.08

7
8
9
10

025931
024948
026481
026972

2009.09.30
2009.02.13
2010.01.18
2010.04.16

21482
21483
21488
21489

2011.06.08
2011.06.13
2011.06.14
2011.06.14

11

027295

2010.06.08

21491

2011.06.14

12
13

027390
027474

2010.07.02
2010.07.19

21492
21493

2011.06.13
2011.06.10

14

027524

2010.07.13

21495

2011.06.08

15

027525

2010.07.13

21496

2011.06.08

16
17

027637
027667

2010.08.17
2010.08.24

21497
21498

2011.06.13
2011.06.16

18
19

027728
025437

2010.09.02
2009.06.02

21499
21501

2011.06.14
2011.06.16

20
21

027097
027223

2010.05.03
2010.05.28

21502
21503

2011.06.16
2011.06.13

22
23

027505
027523

2010.07.27
2010.07.13

21504
21505

2011.06.13
2011.06.08

24
25

027531
027143

2010.07.27
2010.05.14

21506
21507

2011.06.16
2011.07.07

26

027236

2010.06.02

21508

2011.07.07

27

027665

2010.08.19

21509

2011.06.13

RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN
38
Emirates Telecommunications
Corporation, AE
29,30,31 MERAJI Nicolai, MD
29,30
BUCURIA S.A., MD
35
VLASIUC-GM S.R.L., MD
05
LABORATORIOS CASASCO
S.A.I.C., AR
16,35,36 IPTEH S.A., MD
32
Rumitox S.R.L., MD
16,25
CEAICOVSCHI Oleg, MD
34
PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH
09
VORONA Vjacheslav
Viktorovich, UA
41
HOME BOX OFFICE, INC., US
05,35
CHIMAGROMARKETING
S.R.L., MD
03,09,14, BSB ANONYMOS
18,21,25 VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI
ETAIREIA ENDYMATON AVEE
diakritikos titlos BSB AVEE, GR
03,09,14, BSB ANONYMOS
18,21,25 VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI
ETAIREIA ENDYMATON AVEE
diakritikos titlos BSB AVEE, GR
18,25
Wendel GmbH & Co. KG, DE
05,35
CHIMAGROMARKETING
S.R.L., MD
05
Abbott Laboratories, US
03,05,29,30, Rovazena S.R.L., MD
31,35,43
05,35,39 CARANCIUC Alexandru, MD
30
47th PARALLEL S.A.,
întreprindere mixtă, MD
35,44
CAMPARI S.R.L., MD
03,09,14, BSB ANONYMOS
18,21,25 VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI
ETAIREIA ENDYMATON AVEE
diakritikos titlos BSB AVEE, GR
32,35
GUŢU Serghei, MD
07,11,21,35 JUCARIE S.R.L., firmă de
producţie şi comerţ, MD
09,16,35, MOLDCELL S.A., întreprindere
38,41
mixtă, MD
35,43
TIREX PETROL S.A.,
întreprindere mixtă, MD

(441)
Nr. BOPI

(442/450)
Nr. BOPI

8

9

10/2010
11/2010
3/2010
11/2010
10/2010
10/2010

8/2011

12/2009
4/2009
6/2010
7/2010

8/2011
8/2011

10/2010

8/2011

10/2010
10/2010
10/2010

10/2010

12/2010
11/2010
11/2010
10/2009
7/2010
9/2010
10/2010
10/2010

12/2010
8/2010

8/2011

9/2010
11/2010
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1

2

3

4

5

6

7

8

28

027697

2010.08.26

21510

2011.06.06

32,33

Anadolu Efes Technical and
Management Consultancy N.V.,
AN

12/2010

29

027729

2010.09.02

21511

2011.06.14

05

Abbott Laboratories, US

11/2010

30

027730

2010.09.02

21512

2011.06.14

05

Abbott GmbH & Co. KG, DE

11/2010

31

027756

2010.09.14

21513

2011.06.13

34

Harrington Development Inc., PA

11/2010

32

027774

2010.09.14

21514

2011.06.16

29,35

33

027791

2010.09.17

21515

2011.06.16

01,19,35

34

027813

2010.09.17

21516

2011.06.16

35

027814

2010.09.17

21517

36

027869

2010.09.30

21518

37

027873

2010.09.29

21519

2011.06.16

02,35

38

027891

2010.10.12

21520

2011.06.16

29,31,32,
33,35

39

026436

2009.12.23

21522

2011.06.16

43

BUCURIA S.A., MD

11/2010

SUPRATEN S.A., MD

11/2010

05,35

NGUYEN SI TRUNG KY, MD

11/2010

2011.06.14

05

Abbott Biotechnology Ltd., BM

11/2010

2011.06.16

32

Anadolu Efes Technical and
Management Consultancy N.V.,
AN

12/2010

ZINCENCO Alexandr, MD

12/2010

BUCURIA S.A., MD

12/2010

BRAUDA Boris, MD

3/2010

9

GHETMANEŢ Alexandru, MD
40

027294

2010.06.08

21523

2011.07.22

25,35

DEGTEARIOV Andrei, MD

41

026865

2010.03.02

21524

2011.06.16

42

027815

2010.09.17

21525

2011.06.15

05

Abbott Biotechnology Ltd., BM

11/2010

43

026899

2010.03.12

21526

2011.06.20

09

APACER TECHNOLOGY INC.,
TW

9/2010

44

027975

2010.10.18

21527

2011.06.20

05

BASF SE, DE

45

027973

2010.10.20

21528

2011.06.20

46

027146

2010.05.20

21529

2011.06.20

16,30,39

47

026597

2010.04.13

21530

2011.06.20

48

026596

2010.04.13

21531

49

027956

2010.10.18

21532

50

027942

2010.10.12

51

027861

52

027816

53

027810

35,36,39,43 ŞELIN Anton, MD

07,11,35,37 POTAŞNÎI Alexei, MD

9/2010

8/2011

6/2010

8/2011

12/2010
12/2010

Ceban Impex, întreprindere
individuală, MD

8/2010

30

KILICOGLU Bora, MD

7/2010

2011.06.20

30

KILICOGLU Bora, MD

7/2010

2011.06.17

39

DIXI MEDIA S.R.L., agenţie
de publicitate, MD

12/2010

21533

2011.06.17

05,32

Hansen Beverage Company,
a Delaware corporation, US

12/2010

2010.09.30

21534

2011.06.17

35,38

MOLDTELECOM S.A., MD

12/2010

2010.09.17

21535

2011.06.17

36

Lion Capital LLP, GB

11/2010

2010.09.16

21536

2011.06.17

12

dr. Tamás Szabó, HU

11/2010

dr. Marianna Ritter, HU
54

027526

2010.07.29

21539

2011.06.17

05,30,32,
33,35,43

BUKET MOLDAVII, societate
pe acţiuni de tip închis, MD

55

027712

2010.09.02

21541

2011.06.17

01,04,07

SIN HOLDING LIMITED, VG

12/2010

56

026588

2010.04.08

21542

2011.06.17

05

Glaxo Group Limited, GB

11/2010

57

027543

2010.07.29

21543

2011.06.17

32

CEMORTAN Valerian, MD

10/2010

58

027445

2010.07.13

21544

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

59

027835

2010.09.21

21545

2011.06.20

02

"ORGACHIM" Joint Stock
Company, BG

12/2010

60

027024

2010.04.22

21546

2011.06.20

61

027452

2010.07.13

21547

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

62

027451

2010.07.13

21548

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

63

027450

2010.07.13

21549

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

64

027449

2010.07.13

21550

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

98

01,03,05,30 Stafford-Miller (Ireland) Limited,
IE

10/2010

8/2010

8/2011
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1

2

3

4

5

6

65

027448

2010.07.13

21551

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

66

027447

2010.07.13

21552

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

67

027446

2010.07.13

21553

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

68

027444

2010.07.13

21554

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

69

027443

2010.07.13

21555

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

70

027442

2010.07.13

21556

2011.06.20

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

10/2010

71

027363

2010.06.29

21557

2011.06.20

33

CHATEAU VARTELY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

9/2010

72

027688

2010.08.24

21558

2011.06.22

09

Hyundai Motor Company, KR

12/2010

73

025956

2009.10.06

21559

2011.06.15

16,35

KIMBERLY-CLARK
WORLDWIDE, INC., US

1/2010

74

027387

2010.07.01

21560

2011.06.22

03

MÎRZAC Rodica, MD

11/2010

75

027036

2010.04.26

21561

2011.06.23

31,35

POSTOLACHI Alexei, MD

9/2010

76

027186

2010.05.19

21562

2011.06.24

08

The Gillette Company, US

8/2010

77

027429

2010.07.08

21563

2011.06.24

03

Mary Kay Inc., corporaţie
din statul Delaware, US

10/2010

78

027493

2010.07.21

21565

2011.06.24

31

The Dow Chemical Company,
corporaţie din statul Delaware,
US

10/2010

79

027548

2010.07.30

21566

2011.06.24

02

Akzo Nobel Coatings
International B.V., NL

10/2010

80

027641

2010.08.18

21567

2011.06.24

38

Emirates Telecommunications
Corporation, AE

11/2010

81

027283

2010.06.10

21568

2011.06.02

82

027377

2010.07.08

21569

2011.06.24

32

GUŢU Serghei, MD

10/2010

83

027786

2010.09.13

21571

2011.06.30

45

PwC Business Trust, a business
trust organized under the laws
of the State of Delaware, US

12/2010

84

027838

2010.09.22

21572

2011.06.24

05

Abbott Laboratories, US

12/2010

85

027839

2010.09.22

21573

2011.06.24

05

86

027440

2010.07.13

21574

2011.06.28

35,38,41

87

027481

2010.07.19

21575

2011.06.28

12

VALAUTO-S S.R.L., MD

11/2010

88

027845

2010.09.23

21576

2011.06.30

05

Abbott Laboratories, US

12/2010

89

027846

2010.09.23

21577

2011.06.30

05

Abbott Laboratories, US

12/2010

90

027847

2010.09.23

21578

2011.06.30

05

Abbott Laboratories, US

12/2010

91

027848

2010.09.23

21579

2011.06.30

05

Abbott Laboratories, US

12/2010

92

027849

2010.09.23

21580

2011.06.30

05

Abbott Laboratories, US

12/2010

93

027850

2010.09.23

21581

2011.06.30

05

Abbott Laboratories, US

12/2010

94

027856

2010.09.27

21582

2011.06.30

05

Abbott GmbH & Co. KG, DE

12/2010

95

027893

2010.10.05

21583

2011.06.28

21

IANSIS S.R.L., MD

12/2010

96

027914

2010.10.06

21584

2011.06.30

05

Abbott GmbH & Co. KG, DE

12/2010

97

027985

2010.10.21

21585

2011.06.28

35,38,41

PRO Digital S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD

1/2011

98

027428

2010.07.08

21586

2011.06.30

02

ALTASTON S.R.L., MD

11/2010

99

027587

2010.08.05

21587

2011.06.30

05

Bristol-Myers Squibb Company,
corporaţie din statul Delaware,
US

11/2010

100

027569

2010.08.05

21588

2011.06.30

05

EUROFARMACO S.A.,
întreprindere cu capital străin,
MD

10/2010

7

29,30,35,39 Arta Culinarului S.R.L., MD

8

9

8/2011

9/2010

Abbott Laboratories, US

12/2010

PRO Digital S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD

11/2010

8/2011

99
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5

6

101

027628

2010.08.18

21589

2011.06.30

05

EUROFARMACO S.A.,
întreprindere cu capital străin,
MD

11/2010

102

027784

2010.09.14

21590

2011.06.30

07

CHONGQING SENCI IMPORT
AND EXPORT TRADING CO.,
LTD, CN

12/2010

103

027689

2010.08.24

21591

2011.07.01

38

Hyundai Motor Company, KR

12/2010

104

027698

2010.08.26

21592

2011.05.20

34

Japan Tobacco Inc., JP

12/2010

105

025707

2009.08.18

21593

2011.07.05

34

N.E.T. Co United S.A., VG

11/2009

106

026501

2010.01.27

21594

2011.06.30

32

Agrovin Bulboaca S.A., MD

3/2010

107

026502

2010.01.27

21595

2011.06.30

32

Agrovin Bulboaca S.A., MD

3/2010

108

027465

2010.07.15

21596

2011.07.05

16

GLOBAL CONQUISTADORS
S.A., PA

10/2010

109

027467

2010.07.16

21597

2011.07.04

30

GRECU Gheorghe, MD

10/2010

110

027581

2010.08.04

21598

2011.07.04

35

Apple Inc., US

11/2010

111

027593

2010.08.06

21599

2011.07.04

05

E. R. Squibb & Sons, L.L.C.,
a Delaware Limited Liability
Company, US

11/2010

112

027618

2010.08.16

21600

2011.07.04

30

Wm. WRIGLEY Jr. Company,
US

11/2010

7

8

9

Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
Nr.
crt.

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite

(186) Data
expirării
reînnoirii

(511) Clase

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

2
2R 52

3
2021.05.11

4
05,10,21

6

7
4/1994

2

R 8389

2021.04.17

33

7/2001

12/2001

3

R 8489

2020.12.15

33

10/2001

3/2002

4

R 8522

2021.03.07

33

10/2001

3/2002

5

R 8530

2021.03.12

05

10/2001

3/2002

6

R 8531

2021.03.12

05

10/2001

3/2002

7

R 8588

2021.04.24

33

11/2001

4/2002

8

R 8591

2020.12.11

33

5
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
Statele Unite ale Americii
PLEŞCA Valeriu, MD
Str. Aurel David nr. 3,
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova
ACOREX S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
NERUH Serghei, MD
Str. Mihail Ceachir nr. 15,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
PFIZER CORK LIMITED, IE
Little Island, County Cork, Irlanda
PFIZER CORK LIMITED, IE
Little Island, County Cork, Irlanda
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova

8/2001

4/2002

100
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1
9

2
R 8610

3
2021.02.08

4
33

10

R 8650

2021.05.21

05

11

R 8651

2021.05.21

05

12

R 8786

2020.12.08

09,16,35,36,
37,41,42

13

R 8796

2021.05.10

09,16,35,36,
37,41,42

14

R 8812

2021.06.14

05

15

R 8813

2021.06.21

33,35

16

R 8829

2021.07.11

05

17

R 8833

2021.07.16

35,42

18

R 8835

2021.06.28

33

19

R 8872

2021.04.10

16

20

R 8873

2021.04.10

42

21

R 8882

2021.06.28

12

22

R 8886

2021.07.04

41,42

23

R 8960

2021.08.20

38

24

R 8961

2021.08.20

38

25

R 8962

2021.08.20

38

26

R 8963

2021.08.20

38

27

R 8974

2021.09.10

04,05

28

R 8989

2021.09.18

29,35

5
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
C.P. Pharmaceuticals International C.V., US
c/o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC
and Pfizer Production LLC, 235 East 42nd
Street, New York, NY 10017, Statele Unite ale
Americii
C.P. Pharmaceuticals International C.V., US
c/o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC
and Pfizer Production LLC, 235 East 42nd
Street, New York, NY 10017, Statele Unite ale
Americii
Accenture Global Services Limited, IE
3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal
Street, Dublin 4, Irlanda
Accenture Global Services Limited, IE
3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal
Street, Dublin 4, Irlanda
Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, 08889-0100, Statele Unite ale Americii
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova
Tillotts Pharma AG, A Swiss Company, CH
Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen, Elveţia
Translation Bureau Corcimaru, întreprindere
individuală, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 2, ap. 219,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96,
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
MICROSOFT CORPORATION, US
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399,
Statele Unite ale Americii
MICROSOFT CORPORATION, US
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399,
Statele Unite ale Americii
SSANGYONG MOTOR COMPANY, KR
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do,
Republica Coreea
OPUS ONE WINERY LLC, US
7900 St. Helena Highway, OAKVILLE, California
94562, Statele Unite ale Americii
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă,
MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
LAPMOL S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 17,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova

6
12/2001

7
5/2002

12/2001

5/2002

12/2001

5/2002

3/2002

8/2002

3/2002

8/2002

3/2002

8/2002

3/2002

8/2002

3/2002

8/2002

3/2002

8/2002

3/2002

8/2002

4/2002

9/2002

4/2002

9/2002

4/2002

9/2002

4/2002

9/2002

5/2002

11/2002

5/2002

11/2002

5/2002

11/2002

5/2002

11/2002

5/2002

10/2002

5/2002

10/2002
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TRADEMARKS

1
29

2
R 8990

3
2021.09.18

4
29,35

30

R 9009

2021.09.14

33

31

R 9042

2021.05.15

38,41

32

R 9078

2021.05.30

01,02,17

33

R 9096

2021.03.28

01,02,03,
04,16,17

34

R 9153

2021.04.17

09

35

R 9221

2021.01.31

09

36

R 9222

2021.04.26

34

37

R 9264

2021.06.20

33

38

R 9454

2021.12.25

01,02,03,
09,42

39

R 9536

2021.07.31

33

40

R 9547

2021.07.16

34

41

R 9895

2021.08.14

33

42

R 10053

2021.12.26

05
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LAPMOL S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 17,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Taraclia, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
KOBER S.R.L., societate comercială, RO
Comuna Dumbrava Roşie, str. Uzinei nr. 2,
judeţul Neamţ, România
Abro Industries Inc., US
3580 Blackthorn Ct., South Bend, Indiana
46628, Statele Unite ale Americii
MICROSOFT CORPORATION, US
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399,
Statele Unite ale Americii
Oracle America, Inc., US
500 Oracle Parkway, Redwood Shores,
California 94065, Statele Unite ale Americii
Holt's Company, US
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19801, Statele Unite ale Americii
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
CASTROL LIMITED, GB
Wakefield House, Pipers Way, SWINDON,
Wiltshire, SN3 1RE, Regatul Unit
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
NERUH Serghei, MD
Str. Mihail Ceachir nr. 15,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
DEPOFARM S.R.L., MD
Str. Arteziană nr. 13,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova

6
5/2002

7
10/2002

5/2002

10/2002

6/2002

11/2002

4/2002

11/2002

6/2002

11/2002

8/2002

1/2003

9/2002

2/2003

11/2001

2/2003

10/2002

3/2003

1/2003

6/2003

1/2003

7/2003

2/2003

7/2003

7/2003

12/2003

9/2003

2/2004
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V
Design industrial / Industrial design

P

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial.
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.
Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.
Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI,
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI,
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
internaţională.
Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se
protejează.

L

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, by
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law.
Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be published
in this Section.
Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos
Internacionales”). The Bulletin comprises both bibliographic data in French, English and Spanish and
registered industrial design reproductions and is exposed over the Internet on the WIPO site, accessible
to the public. In BOPI shall be published the lists of industrial designs registered in the Republic of
Moldova, arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes, as well
as of those renewed in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international registration
numbers.
The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80
(11)

Numărul certificatului
Certificate number

(15)

Data înregistrării

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

Date of registration
Expected expiration date of the registration validity
Number of industrial design
Number of deposit
(22)

Data de depozit
Filing date of deposit

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

Number of industrial designs
Priority data under the Paris Convention
Number of priority application
(32)

Data de depozit a cererii prioritare
Filing date of priority application

(33)

Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3

(43)

Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Publication date of the application for the registration of the industrial design

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

Publication date of the decision on registration of the industrial design
Date of issuance of certificate
Date of publication deferment expiration
(51)

Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno)
International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification)

(54)

Indicarea produsului
Indication of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Representation of industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(72)

Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

Number of divisional application
Name and address of applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3
Name of author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3
(73)

Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of owner(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of attorney

(80)

Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga
Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate
Applications for the registration of the published industrial designs
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare (semestrial)
List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the
numerical index (half-yearly)
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor
CIDMI (semestrial)
List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the
ICID classes (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
List of registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
(semestrial)
List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
List of withdrawn industrial designs
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
List of rejected industrial designs
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued industrial design certificates
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID
classes (monthly, half-yearly)
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale
List of owners forfeited of rights through non-payment of the issuance fee for the industrial design
registration certificates
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a
expirat (inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates
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BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of industrial
designs

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării
acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with
the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within
3 months following the date of publication of those applications in BOPI.

A

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes
in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2011 0030
2011.04.11
2

(71)

(54)

FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU,
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
Butelie, borcan

(55)

1.1

1.3

108

1.2

2.1

2.2

2.3

DESIGN
(51)
(21)
(22)
(28)

MD - BOPI 8/2011

LOC (9) Cl. 09-01
f 2011 0031
2011.04.12
1

(71)

(54)

BODRUG Gheorghe, MD
Str. Mesager nr. 5/3, ap. 59,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Butelie

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1.1

1.2
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(21) f 2011 0031

1.3

1.4
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(21) f 2011 0031

1.5

(51)
(21)
(22)
(28)

LOC (9) Cl. 09-01
f 2011 0032
2011.04.19
1

(71)

(54)

BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Butelie

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1.1

1.2

1.3

1.4
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(21) f 2011 0032

1.5

(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

LOC (9) Cl. 19-08
f 2011 0035
2011.04.27
1
Culori revendicate: violet, roz, negru, roşu,
verde, alb

(71)

(54)

ANTICOR, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 62/1, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
Etichetă pentru vopsea dispersivă în apă
în bază de emulsie stiren-acrilică

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)
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LOC (9) Cl. 19-08
f 2011 0042
2011.05.30
2
Culori revendicate: desenul 1 – alb, negru,
roşu, galben

(71)

(72)
(74)
(54)

CIBIZOV Denis, MD
Str. Botanica Veche nr. 15,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
CIBIZOV Denis, MD
COTRUŢA Leonid
Etichete

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1

2
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
(15)
Data
înregistrării

(18)
Valabilitate

Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

1
1

2
1337

3
4
5
6
7
2011.07.11 2015.07.26 f 2010 0075 2010.07.26 09-01

2

1338

2011.07.12 2015.12.22 f 2010 0103 2010.12.22 09-01;
11-02

1

3

1339

2011.07.19 2015.11.19 f 2010 0096 2010.11.19 19-08

2

4

1340

2011.04.21 2015.08.25 f 2010 0079 2010.08.25 32-00

17

114

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale (nr. desenului şi
modelului
industrial)
8

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(43)
Nr. BOPI

9

10

3 (4, 5, 6)

EURO-ALCO S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
PANUŞ Grigore, MD
Str. Armenească nr. 30,
ap. 108,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
ALIOHIN Oleg, MD
Bd. Renaşterii nr. 16, ap. 35,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
VESELTIS S.R.L.,
SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Dumitru Caraciobanu
nr. 16/2, MD-2064,
Chişinău, Republica
Moldova

11/2010

3/2011

3/2011

11/2010

DESIGN
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în iulie 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI
8
5/2011
5/2011
5/2011

1

2

3

4

5

6

7

1

1319

06-13

f 2010 0078

2010.08.05

3

CERNOLEVSCHI Zinaida, MD

2

1320

09-01

f 2010 0050

2010.04.27

1

SÎRBU Anatolie, MD

3

1321

09-01

f 2010 0064

2010.06.11

3

FABRICA DE STICLĂ DIN
CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE
DE STAT, MD

4

1323

12-06

f 2010 0086

2010.09.24

1

FRIPTU Ion, MD

5/2011

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)

(73)
Titularul şi adresa,
cod ST.3 OMPI

(44)(45)
Nr.
BOPI

1
1

2
375

3
2016.06.08

4
f 2001 0061

5
2001.06.08

6
11-05

7
1

9
4/2002
1/2003

2

510

2016.07.27

f 2001 0073

2001.07.27

09-01

1

3

969

2016.07.14

f 2006 0083

2006.07.14

09-01;
11-99, 02

3

4

974

2016.08.07

f 2006 0082

2006.08.07

19-08

1

8
COTELEANEŢ Leonid, MD
Str. Tighina nr. 65,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
ÎCS "SUVOROV VIN" S.R.L.,
MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
CABIGRUP S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ,
MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

9/2003
5/2004

3/2007
11/2007

3/2007
11/2007
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului
de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(23)(30)
Prioritate

(18)
(28)(20)
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)

Nr. IDB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

DM/073122

2010.02.08

ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG,
DE

Aspiratoare de tensiune
înaltă (piese) /
High-Pressure-Cleaner
(Parts of) /
Parties de nettoyeurs à
haute pression

15-05

4

2015.02.08

1/2011

2

DM/073126

2010.02.12

ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG,
DE

Aspiratoare cu abur /
Steam cleaners /
Nettoyeurs à vapeur

15-05

2

2015.02.12

1/2011

3

DM/074183

2010.08.04

SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE
S.A., CH

Ambalaj / Packaging /
Emballage

09-05

1

2015.08.04

1/2011

2010.05.17,
136965, CH
4

DM/075016

2010.12.29

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE
SWATCH GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD), CH

Inele; cercei; brăţări;
coliere; pandantiv /
Rings; earrings;
bracelets; necklaces;
pendant /
Bagues; boucles
d'oreilles; bracelets;
colliers; pendentif

11-01

16

2015.12.29

1/2011

5

DM/075049

2010.08.25

MILONAS A
GEORGIOS, GR

Profile extrudate din
aluminiu pentru
construirea ramelor
dreptunghiulare pe
care pot fi montate
panourile fotovoltaice /
Extruded aluminum
profiles for
constructing
rectangular frames on
which photovoltaic
panels can be
mounted /
Profilés en aluminium
extrudés pour la
construction de
structures
rectangulaires sur
lesquels peuvent être
montés des panneaux
photovoltaiques

25-01

32

2015.08.25

1/2011
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1

2

3

6

7

8

9

6

DM/075053

2010.10.25

"FICOSOTA
SYNTEZ" OOD, BG

4

Butelie / Bottle /
Bouteille

5

09-01

1

2015.10.25

1/2011

7

DM/075065

2010.12.13

GABRIELLA
ASZTALOS C/O
ESCH & KRAMER,
DE

Scaun / Seat / Siège

06-01

1

2015.12.13

1/2011

8

DM/075113

2010.12.23

"FREY WILLE"
Stilouri / Pens / Stylos
GMBH & CO. KG, AT

19-06

2

2015.12.23

1/2011

9

DM/075154

2011.01.11

SWATCH AG
Ceasuri de mână /
(SWATCH SA)
Wristwatches /
(SWATCH LTD.), CH Montres-bracelets

10-02

2

2016.01.11

1/2011

10

DM/075156

2011.01.11

TISSOT SA (TISSOT Carcase pentru
AG) (TISSOT LTD),
ceasuri; carcase
CH
pentru ceasuri cu
brăţară; cadran; ace
pentru ceas /
Watch cases; watch
cases with bracelet;
dial; watch hands /
Boîtes de montre;
boîtes de montre avec
bracelet; cadran;
aiguilles

10-07

13

2016.01.11

1/2011

11

DM/075178

2011.01.19

ELBI ELEKTRIK
ULUSLARARASI
TICARET VE
SANAYI ANONIM
SIRKETI, TR

13-03

2

2016.01.19

1/2011

Întrerupătoare electrice /
Electric switches /
Interrupteurs
electriques

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului
industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
(51)
Clase

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

4

5

6

7

8

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

06-01

DM/075065

2010.12.13

Scaun / Seat / Siège
GABRIELLA
ASZTALOS C/O
ESCH & KRAMER, DE

1

2015.12.13

1/2011

09-01

DM/075053

2010.10.25

"FICOSOTA
SYNTEZ" OOD, BG

Butelie / Bottle /
Bouteille

1

2015.10.25

1/2011

09-05

DM/074183

2010.08.04

SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE
S.A., CH

Ambalaj / Packaging /
Emballage

1

2015.08.04

1/2011

2010.05.17,
136965, CH
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1

2

3

4

10-02

DM/075154

2011.01.11

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

10-07

DM/075156

2011.01.11

11-01

DM/075016

13-03

6

7

8

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

2

2016.01.11

1/2011

TISSOT SA (TISSOT
AG) (TISSOT LTD),
CH

Carcase pentru ceasuri;
carcase pentru ceasuri
cu brăţară; cadran; ace
pentru ceas /
Watch cases; watch
cases with bracelet;
dial; watch hands /
Boîtes de montre;
boîtes de montre avec
bracelet; cadran;
aiguilles

13

2016.01.11

1/2011

2010.12.29

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE
SWATCH GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD), CH

Inele; cercei; brăţări;
coliere; pandantiv /
Rings; earrings;
bracelets; necklaces;
pendant /
Bagues; boucles
d'oreilles; bracelets;
colliers; pendentif

16

2015.12.29

1/2011

DM/075178

2011.01.19

ELBI ELEKTRIK
ULUSLARARASI
TICARET VE SANAYI
ANONIM SIRKETI,
TR

Întrerupătoare
electrice /
Electric switches /
Interrupteurs electriques

2

2016.01.19

1/2011

15-05

DM/073122

2010.02.08

ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG,
DE

Aspiratoare de tensiune
înaltă (piese) /
High-Pressure-Cleaner
(Parts of) /
Parties de nettoyeurs à
haute pression

4

2015.02.08

1/2011

15-05

DM/073126

2010.02.12

ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG,
DE

Aspiratoare cu abur /
Steam cleaners /
Nettoyeurs à vapeur

2

2015.02.12

1/2011

19-06

DM/075113

2010.12.23

"FREY WILLE"
GMBH & CO. KG, AT

Stilouri / Pens / Stylos

2

2015.12.23

1/2011

25-01

DM/075049

2010.08.25

MILONAS A
GEORGIOS, GR

Profile extrudate din
aluminiu pentru
construirea ramelor
dreptunghiulare pe care
pot fi montate panourile
fotovoltaice /
Extruded aluminum
profiles for constructing
rectangular frames on
which photovoltaic
panels can be
mounted /
Profilés en aluminium
extrudés pour la
construction de
structures
rectangulaires sur
lesquels peuvent être
montés des panneaux
photovoltaiques

32

2015.08.25

1/2011
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI
în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele industriale
reînnoite
(nr. desenului şi
modelului industrial
reînnoit)

3

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1

2

4

5

6

7

1

DM/035352

SOCIETE BIC S.A., FR

1

2016.01.31(3R)

12/1997

1/2011

2

DM/037400

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

13

2016.03.26(3R)

12/1997

1/2011

3

DM/054183

HEAUME ACTIVITES S.A. (SOCIÉTÉ
DE DROIT SUISSE), CH

1

2015.12.01(2R)

7/2001

1/2011

4

DM/054664

EURO-LOCKS S.A.-N.V., BE

3

2016.01.09(2R)

8/2001

1/2011

5

DM/055074

DAGLICHT B.V., NL

2

2016.02.05(2R)

10/2001

1/2011

6

DM/055271

MONTRES BREGUET S.A., CH

5

2016.03.13(2R)

10/2001

1/2011

7

DM/055497

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

1

2016.03.20(2R)

11/2001

1/2011

8

DM/055511

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG)
(LÉON HATOT LTD), CH

2

2016.03.09(2R)

11/2001

1/2011

9

DM/067504

FRITONEX AG, CH
MARTIN FRISCHKNECHT,
EL.ING.HTL, CH

1

2016.01.24(1R)

7/2006

1/2011

10

DM/067506

PRODIR S.A., CH

2

2016.02.15(1R)

7/2006

1/2011

11

DM/067511

HAMILTON INTERNATIONAL AG
(HAMILTON INTERNATIONAL SA)
(HAMILTON INTERNATIONAL LTD.), CH

1

2016.02.15(1R)

7/2006

1/2011

12

DM/067514

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG)
(LÉON HATOT LTD), CH

2

2016.02.14(1R)

7/2006

1/2011

13

DM/067587

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG)
(LÉON HATOT LTD), CH

2

2016.03.28(1R)

8/2006

1/2011

14

DM/067589

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG)
(LÉON HATOT LTD), CH

2

2016.03.28(1R)

8/2006

1/2011

15

DM/067620

COMPAGNIE DES MONTRES
LONGINES, FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH CO.,
FRANCILLON LTD.), CH

3

2016.03.28(1R)

8/2006

1/2011

16

DM/067621

MONTRES BREGUET S.A., CH

3

2016.03.28(1R)

8/2006

1/2011

17

DM/067622

BLANCPAIN SA, CH

5

2016.03.28(1R)

8/2006

1/2011

18

DM/067623

BLANCPAIN SA, CH

3

2016.03.28(1R)

8/2006

1/2011

19

DM/067630

DAIMLER AG, DE

10

2016.03.17(1R)

1/2007

1/2011

20

DM/067671

MONTRES BREGUET S.A., CH

3

2016.03.29(1R)

9/2006

1/2011

21

DM/067673

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG)
(LÉON HATOT LTD), CH

4

2016.03.31(1R)

9/2006

1/2011

22

DM/067678

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG)
(LÉON HATOT LTD), CH

9

2016.03.31(1R)

9/2006

1/2011

23

DM/067711

MONTRES BREGUET S.A., CH

12

2016.03.29(1R)

9/2006

1/2011
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1

2

4

5

6

7

24

DM/067714

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

1

2016.03.30(1R)

9/2006

1/2011

25

DM/067734

MONTRES BREGUET S.A., CH

13

2016.03.30(1R)

9/2006

1/2011

26

DM/067739

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG)
(LÉON HATOT LTD), CH

1

2016.03.30(1R)

9/2006

1/2011

27

DM/067741

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG)
(LÉON HATOT LTD), CH

1

2016.03.29(1R)

9/2006

1/2011

28

DM/067742

THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES SA)
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES LTD), CH

21

2016.03.29(1R)

9/2006

1/2011

29

DM/067754

MONTRES BREGUET S.A., CH

1

2016.03.29(1R)

9/2006

1/2011

30

DM/067765

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.) (SWATCH LTD.), CH

1

2016.03.28(1R)

10/2006

1/2011

31

DM/067790

OMEGA SA (OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH

28

2016.03.28(1R)

10/2006

1/2011

32

DM/067791

THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES SA)
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES LTD), CH

4

2016.03.28(1R)

10/2006

1/2011
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre
cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor.

I

n the present Section there are published amendments produced in the legal status of the applica-

tions and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; deprivations of rights; data relating to the assignment, license, pledge and
franchising agreements; errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
crt.

OPI

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

Nr. depozit Nr. titlului
de
protecţie
3
4
027394
-

027890

027149

-

-

Date iniţiale

Nr.
BOPI
5
9/2010

12/2010

8/2010

6

7

(540)

(540)

(511)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat;
extracte din carne; fructe şi
legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

(511)

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr,
orez, tapiocă, sago, înlocuitori de
cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt; sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă;

30 - biscuiţi;

31 - produse agricole, horticole,
forestiere şi cereale, necuprinse
în alte clase; animale vii; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru
animale; malţ;

31 - produse agricole, horticole,
forestiere şi cereale, necuprinse
în alte clase; animale vii; fructe
şi legume proaspete; seminţe,
plante şi flori naturale; alimente
pentru animale; malţ;

32 - bere; ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor;

32 - bere; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea
băuturilor;

35 - publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou.

35 - publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale;
administrare comercială;
lucrări de birou.
(730)
Întreprinderea Mixtă "FARM
MEAT SUD" S.R.L., MD

(730)
PRODUCERE AGROFARM
S.R.L., MD
MD-6316, Colibabovca, Leova,
Republica Moldova
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Date modificate

Str. Independenţei nr. 30,
bloc 4, MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova

MD - BOPI 8/2011
1
4

5

6

2
Mărci

Mărci

Mărci

3
010210

4
8588

5
11/2001
4/2002

010082

8610

12/2001
5/2002

010411

9264

001354

R 1948

002752

R 1959

10/2002
3/2003
9/1995
1/2006
7/2006
8/2006
1/2007

006216

R 5582

006217

R 5583

006218

R 5584

006219

R 5585

006220
003094

R 5596
R 3931

003752

R 4124

003754

R 4126

004834

R 5305

11/1996
1/1998
12/2005

005501

R 5813

3/1998
9/1998
10/2006

006691

R 5826

3/1998
9/1998
6/2005
11/2007

008636

R 7222

11/1999
5/2000
8/2009

009887

R 9395

12/2002
5/2003
9/2010
12/2010

013800

12318

1/2005
6/2005

025865

20324

12/2009
11/2010
8/1997
1/1998
11/2006

7

Marcă

005951

R 5325

8

Marcă

010212

9222

6
(730)
EURO-ALCO S.A., MD

7
(730)
"EURO-ALCO" S.R.L., MD

(730)
600 Grant Street, Pittsburgh,
Pennsylvania 15219,
Statele Unite ale Americii

(730)
One PPG Place, Suite 3100,
Pittsburgh, PA 15222,
Statele Unite ale Americii

(730)
Sun Microsystems, Inc., US
4150 Network Circle, Santa
Clara, California 95054,
Statele Unite ale Americii

(730)
Oracle America, Inc., US
500 Oracle Parkway, Redwood
Shores, California 94065,
Statele Unite ale Americii

(730)
2-1, 2-chome, NihonbashiMuromachi, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
(730)
12270 Townsend Road,
Philadelphia, PA 19154,
Statele Unite ale Americii

(730)
1-1, 2-chome, NihonbashiMuromachi, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
(730)
1105 N. Market Street, Suite
1300, Wilmington, Delaware
19801, Statele Unite ale
Americii

11/1997
5/1998
4/2006
8/2006
1/2007
2/2007

8/1995
10/1996
4/2005
4/1996
11/1996
5/2005

11/2001
2/2003
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1
9

2
Mărci

3
010068

4
8530

10

Marcă

010070
010076

8531
8671

5
10/2001
3/2002

6
(730)
Pharmacia & Upjohn Cork Ltd., IE

7
(730)
PFIZER CORK LIMITED, IE

11/2001
1/2002
6 /2002
7/2011

(730)
MERCURI INTERNATIONAL
SUPPORT COMPANY AB, SE

(730)
Mercuri International Product
Development AB, SE

11. La brevetul de invenţie de scurtă durată acordat nr. 315 publicat în BOPI nr. 1/2011 la pag. 24,
codul (13) Y se substituie cu (13) Y9, iar rezumatul invenţiei:
„(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la fitotehnie şi poate fi aplicată pentru reglarea proceselor de creştere şi dezvoltare a cepei.
Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor de ceapă înainte de semănat în soluţie apoasă de Pavstim cu concentraţia de 0,001…0,05%, timp de 5 minute.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea energiei de germinare şi a capacităţii germinative a seminţelor de ceapă, în majorarea
recoltei şi îmbunătăţirea calităţii producţiei.
*
*

*

(57) The invention relates to agriculture, in particular to plant growing and can be used to regulate the onion growth and development processes.
The process, according to the invention, includes soaking of onion seeds before sowing into an aqueous solution of Pavstim
with the concentration of 0.001…0.05%, during 5 minutes.
The result of the invention is to increase the onion seed germination energy and germinating capacity, to increase the crop yield
and improve the product quality.
*
*

*

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству и может быть использовано для регулирования процессов роста и развития лука.
Способ, согласно изобретению, включает замачивание семян лука перед посевом в водном растворе Павстима c концентрацией 0,001…0,05%, в течение 5 минут.
Результат изобретения состоит в повышении энергии прорастания и всхожести семян лука, в повышении урожайности
и улучшении качества продукции.”

se substituie cu:
„(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la fitotehnie şi poate fi aplicată pentru reglarea proceselor de creştere şi dezvoltare a cepei.
Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor de ceapă înainte de semănat în soluţie apoasă de 0,001…0,05% de
glicozide steroidice obţinute prin extragere din frunze de Digitalis purpurea cu alcool de 70% la fierbere.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea energiei de germinare şi a capacităţii germinative a seminţelor de ceapă, în majorarea
recoltei şi îmbunătăţirea calităţii producţiei.
*
*

*

(57) The invention relates to agriculture, in particular to plant growing and can be used to regulate the onion growth and development processes.
The process, according to the invention, includes soaking of onion seeds before sowing into 0.001…0.05% aqueous solution of
steroid glycosides obtained from leaves of Digitalis purpurea by extraction with 70% alcohol at boiling.
The result of the invention is to increase the onion seed germination energy and germinating capacity, to increase the crop yield
and improve the product quality.
*
*

*

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству и может быть использовано для регулирования процессов роста и развития лука.
Способ, согласно изобретению, включает замачивание семян лука перед посевом в 0,001…0,05% водном растворе
стероидных гликозидов, полученных из листьев Digitalis purpurea путем экстрагирования 70%-ным спиртом при кипении.
Результат изобретения состоит в повышении энергии прорастания и всхожести семян лука, в повышении урожайности
и улучшении качества продукции.”
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Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

1
1

2
Marcă

3
010653
2001.09.25

4
9021

5
6
5/2002 ÎM "BASARABIA" S.R.L.,
10/2002 MD
7/2011 Str. Tanchiştilor nr. 1,
MD-3800, Comrat,
Republica Moldova

2

Marcă

020894
2007.03.16

17323

3

Mărci

003902
1994.12.28

R 3392

003903
1994.12.28

R 3393

015982
2004.12.29
011178
2002.03.20

13335

012089
2002.11.11

10353

018740
2006.02.14

15054

7/2008 TITOV Mihail, MD
12/2008
Str. A. Puşkin nr. 44,
ap. 41, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
3/1996 MOTOROLA INC.,
4/2005 corporaţia statului
Delaware, US
3/1996 1303 East Algonquin Road,
4/2005 Schaumburg, Illinois,
Statele Unite ale Americii
10/2005
3/2006
1/2003 MOTOROLA, INC.,
6/2003 corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
10/2003 statului Delaware, US
4/2004 1303 East Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196,
2/2007 Statele Unite ale Americii
7/2007

019616
2006.07.03

15638

7/2007
12/2007

019508
2006.06.23

15750

8/2007
1/2008

020456
2006.12.12

16339

12/2007
5/2008

020455
2006.12.12

16521

1/2008
6/2008

021303
2007.05.25

16899

4/2008
9/2008

021302
2007.05.25

16900

4/2008
9/2008

021626
2007.07.30

17044

5/2008
10/2008

022133
2007.10.19

17511

9/2008
2/2009

022441
2007.11.23

17695

10/2008
3/2009

022478
2007.12.07

17775

10/2008
3/2009

023791
2008.06.30

18645

12/2008
10/2009

4

Mărci

9487

Nr.
BOPI

Date despre cedent

Date despre cesionar

7
S.C. "STAMCOM" S.R.L.,
MD
Str. V. Komarov nr. 18,
MD-3819, com. Congaz,
UTA GAGAUZIA,
Republica Moldova
"GREEN HILLS BASE"
S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 139/B,
MD-2060, mun. Chişinău,
Republica Moldova
Motorola Trademark
Holdings, LLC, US

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1632
2011.07.04

1633
2011.07.05

1634
2011.07.06

600 North U.S.
Highway 45,
Libertyville, IL 60048,
Statele Unite ale Americii
Motorola Trademark
Holdings, LLC, US

1635
2011.07.07

600 North U.S.
Highway 45,
Libertyville, IL 60048,
Statele Unite ale Americii
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5

Mărci

023792
2008.06.30

18646

12/2008
10/2009

024231
2008.09.11

18846

12/2008
12/2009

024118
2008.08.15

18904

1/2009
12/2009

024138
2008.08.21

18905

1/2009
12/2009

025288
2009.04.17

19689

6/2009
5/2010

025289
2009.04.17

19690

6/2009
5/2010

025287
2009.04.17

19691

6/2009
5/2010

025661
2009.07.30

20264

10/2009
11/2010

025825
2009.09.04

20352

12/2009
11/2010

026454
2010.01.11

21079

3/2010
4/2011

026991
2010.04.19
015383
2004.09.03

21206

7/2010
5/2011

12945

7/2005 Otcrîtoe Acţionernoe
12/2005 obscestvo "Moscovschii
3/2008 conţern mebelnoi i
derevoobrabatîvaiuscei
7/2005 promîşlennosti
12/2005 "MOSMEBELPROM", RU
3/2008 115573, Moscova,
ul. Şipilovscaia, d. 46,
7/2005 corp. 1, str. 2,
12/2005 Federaţia Rusă
3/2008

015540
2004.10.07
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13004

015541
2004.10.07

13005

015542
2004.10.07

13006

7/2005
12/2005
3/2008

015102
2004.07.05

13049

8/2005
1/2006
3/2008

015384
2004.09.03

13276

10/2005
3/2006
3/2008

015539
2004.10.07

13445

11/2005
2/2007
3/2008

Joint Stock Company
"1st Pasta Company", RU

117997 Moscova,
ul. Krjijanovskogo, d. 6,
Federaţia Rusă

1636
2011.07.11
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KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform
normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
BACIU Mihail, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI
DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
FEGHIU Nicolae, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
LAPTEDULCE Eugeniu, MD
RASSOHIN Ion, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

3
2863
3098
3100

4
a 2005 0022
a 2006 0022
a 2006 0025

5
2005.01.24
2006.01.03
2006.01.06

Data
încetării
valabilităţii
6
2011.01.24
2011.01.03
2011.01.06

3150
3169

a 2006 0028
a 2006 0024

2006.01.10
2006.01.06

2011.01.10
2011.01.06

3174

a 2006 0023

2006.01.05

2011.01.05

3211
3213
3269
3370
3455

a 2006 0029
a 2006 0026
a 2006 0033
a 2006 0027
a 2006 0040

2006.01.10
2006.01.10
2006.01.16
2006.01.10
2006.01.26

2011.01.10
2011.01.10
2011.01.16
2011.01.10
2011.01.26

3510
3880
3932

a 2006 0036
a 2008 0015
a 2007 0005

2006.01.18
2008.01.18
2007.01.11

2011.01.18
2011.01.18
2011.01.11
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Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul pentru soi
de plantă prin neachitarea taxelor conform art. 24(2)c)
din Legea nr. 39-XVI/2008
Forfeiture of plant variety patent rights by failure to pay
a fee according to art. 24(2)c) of Law No. 39-XVI/2008
Лишение прав, вытекающих из патентa на сорт
растения, из-за неуплаты такс согласно ст. 24(2)с)
Закона № 39-XVI/2008
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea
comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul
de brevet /
Data acordării

Data
decăderii
din drepturi

No.

Application
number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

Date of
forfeiture
of rights

№
п/п

Номер
заявки /
Дата подачи
2
v 2002 0018 /
2002.10.18

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
Наименование
(Ботанический
сорта
таксон)
4
5
FASOLIŢĂ
INA
(Vigna unguiculata
(L.) Walp.)

1
1

3
a. CELAC Valentin, MD
b. CELAC Valentin, MD

Номер патента / Дата
Дата
лишения
предоставления прав
6
7
70 / 2010.06.30
2011.08.31

Cowpea
(Vigna unguiculata
(L.) Walp.)

2

v 2002 0019 /
2002.10.18

a. CELAC Valentin, MD
b. CELAC Valentin, MD

Вигна
(Vigna unguiculata
(L.) Walp.)
FASOLIŢĂ
(Vigna unguiculata
(L.) Walp.)
Cowpea
(Vigna unguiculata
(L.) Walp.)
Вигна
(Vigna unguiculata
(L.) Walp.)
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Cereri de înregistrare a mărcilor
cu limitarea listei de produse şi/sau servicii
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data emiterii deciziei, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
a mărcii, datele iniţiale, datele finale
Nr.
crt.
1
1

(210)
Nr. de
depozit
2
028561

(220)
Data de
depozit
3
2011.02.07

Data
emiterii
deciziei
4
2011.07.21

(441)
Nr. BOPI
5
4/2011

Datele iniţiale

Datele finale

6
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice
(cu excepţia berii).

7
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice
(cu excepţia berii),
cu excepţia tequila.

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr. de depozit

(220)
Data de depozit

Data retragerii

(441)
Nr. BOPI

1
1
2

2
028843
028844

3
2011.03.16
2011.03.16

4
2011.07.08
2011.07.08

5
7/2011
7/2011

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46
din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(210)
Nr. de depozit
2
023052
023369
025030
025071
025143
026411
026475
026485
026494
026495
026496
026500
026510
026512
026692

(220)
Data de depozit
3
2008.03.11
2008.05.15
2009.02.23
2009.03.05
2009.03.18
2009.12.21
2010.01.14
2010.01.19
2010.01.26
2010.01.26
2010.01.26
2010.01.27
2010.01.22
2010.01.22
2010.02.08

Data retragerii
4
2011.07.08
2011.07.28
2011.07.28
2011.07.08
2011.07.13
2011.07.28
2011.07.06
2011.07.06
2011.07.06
2011.07.28
2011.07.06
2011.07.13
2011.07.07
2011.07.08
2011.07.28

(441)
Nr. BOPI
5
4/2009
1/2009
5/2009
6/2009
5/2009
3/2010
3/2010
3/2010
3/2010
4/2010
3/2010
3/2010
3/2010
3/2010
4/2010
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 125

3
000721

4
SR STANDARD

5
2011.01.17

2

8326

009922

INDUCTEIN

2011.01.04

3

8327

009927

BIMAXPRO

2011.01.04

4

8367

009920

NIMIUS

2011.01.03

5

8382

009924

MENDUCTOS

2011.01.04

6

8383

009928

SYNAVANT

2011.01.05

7

8409

009929

DRAGON FIRE

2011.01.05

8

8412

009933

TIKKELS

2011.01.15

9

8413

009934

VASCADE

2011.01.15

10

8415

009940

Ciorchinele de Aur
Golden Grape
Золотая Гроздь

2011.01.18

11

8416

009941

Ciorchinele
chihlimbariu
Amber Grape
Янтарная Гроздь

2011.01.18

12

8417

009942

13

8420

009946

PRO IT

2011.01.23

14

8422

009958

СВЯТАЯ
ЕКАТЕРИНА

2011.01.29

6
NIHON MARANTZ KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS MARANTZ JAPAN,
INC.), JP
35-1, Sagamiohno 7-chome, Savgamihara-shi,
Kanagawa-ken, Japonia
Genetics Institute, LLC, US
87 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts 02140,
Statele Unite ale Americii
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY L.P., US
20555 S.H. 249, Houston, Texas 77070,
Statele Unite ale Americii
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
Synavant Inc., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
3445 Peachtree Road, N.E. Atlanta,
GA 30326, Statele Unite ale Americii
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, a Delaware
corporation, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
Wm. Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
CORNING INCORPORATED, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
New York, US
One Riverfront Plaza, Corning, State of New
York 14831, Statele Unite ale Americii
Oeno Consulting S.R.L., întreprindere
tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Tighina nr. 42,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Oeno Consulting S.R.L., întreprindere
tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Tighina nr. 42,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Oeno Consulting S.R.L., întreprindere
tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Tighina nr. 42,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
PROCOMERŢ-C.A.G. S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 98, biroul 201,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96,
MD-2003, Durleşti, Chişinău,
Republica Moldova

Nr.
crt.
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1
15

2
8423

3
009959

4
ВАМПИР

5
2011.01.29

16

8424

009963

BCBGIRLS

2011.01.23

17

8426

009970

Nucina

2011.01.15

18

8427

009973

SIMPHONY
СИМФОНИ

2011.01.26

19

8447

009976

ARCOXA

2011.01.29

20

8452

009986

EUROULEI

2011.01.24

21

8470

009891

Roşu de Desert

2011.01.10

22

8498

009945

SAVVA

2011.01.15

23

8501

009972

PLATINUM
ПЛАТИНУМ

2011.01.26

24

8524

009890

BUCURIA

2010.12.21

25

8552

009916

VINAR-ZÎMBRENI

2011.01.10

26

8603

009926

FACEREL

2011.01.04

27

8615

010101

ДУША ОХОТНИКА

2011.01.31

28

8672

010095

МЕЧТА ГАЙДУКА

2011.01.31

29

8861

010028

Купеческая
Negustorească

2011.01.03

30

9138

009960

КРОВЬ ДРАКОНА

2011.01.29

31

9220

009961

Wilson Certified
since 1853

2011.01.17

32

9541

009951

2011.01.19

33

9542

010104

GRAPE VALLEY
VIN DE CONSUM
CURENT
ДОЛИНА
БЕССАРАБИИ

34

9757

009925

MAXELOS

2011.01.04

2011.01.31

6
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96,
MD-2003, Durleşti, Chişinău,
Republica Moldova
MLA Multibrand Holdings, Inc., US
2761 Fruitland Avenue, Vermon, California
90058, Statele Unite ale Americii
EUROFARM S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-franco-română, MD
Str. Valea Crucii nr. 2, ap. 1,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. 31 August 1989 nr. 67,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, 08889-0100, Statele Unite ale Americii
EURO-ULEI S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 41 A, ap. 9,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
NATVEX-COM S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 159, ap. 15,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
GRUPPA KOMPANII "SAVVA" S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău,
Republica Moldova
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina,
Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina,
Republica Moldova
ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96,
MD-2003, Durleşti, Chişinău,
Republica Moldova
The IBP Foods Co., corporaţia statului
Delaware, US
800 Stevens Port Drive, Suite 836, Dakota
Dunes, SD 57049, Statele Unite ale Americii
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina,
Republica Moldova
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în ianuarie 2012
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210) Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
8854

3
010936

4
AMFITRION

5
2012.01.29

2

8855

010937

SABAZIUS

2012.01.29

3
4
5

9185
9203
9204

010844
010880
010882

ХИТОВОЕ
COSMOLON
ТЕАТРО

2012.01.03
2012.01.11
2012.01.18

6

9205

010883

КАПРАЛ

2012.01.18

7
8

9207
9208

010900
010903

2012.01.24
2012.01.22

9

9243

010867

10

9244

010868

11

9245

010869

SG
PISICA NEAGRĂ
ЧЕРНАЯ КОШКА
SEPTOMIRIN
СЕПТОМИРИН
G
Gigabit Grup
U.S.P.A.

12

9246

010871

UNITED STATES
POLO ASSOCIATION

2012.01.09

13
14

9248
9249

010879
010885

15

9250

010887

16
17

9253
9254

010908
010909

18

9255

010928

BRAMANT

2012.01.29

19
20

9256
9272

011091
010870

2012.01.31
2012.01.09

21

9273

010872

22
23
24

9274
9276
9279

010889
010897
010910

BASAVIN-GRUP
UNITED STATES
POLO ASSOCIATION
U.S. POLO
ASSOCIATION
Founded 1890
NUARIS
НОФУНГ

25

9281

010923

CLARIZIT

2012.01.31

26

9282

010924

ADAWNA

2012.01.29

27

9285

010929

BRITESS

2012.01.29

28

9286

010930

ELLEQUA

2012.01.29

29

9287

010932

ETULSI

2012.01.29

30

9288

010933

EVARISE

2012.01.29
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Андреевская
Andreevskaya
CODAPUN

2012.01.02
2012.01.11
2012.01.09

2012.01.02
2012.01.16
2012.01.17
2012.01.23
2012.01.29

2012.01.09

2012.01.18
2012.01.18
2012.01.29

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

6
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
TeLe DIXI S.R.L., MD
YKK CORPORATION, JP
ASCONI, firmă comercială
de producţie, MD
ASCONI, firmă comercială
de producţie, MD
STEAUA-GRUP S.R.L., MD
Podium-Vin S.A., întreprindere
mixtă, MD
INFAMED, Closed Joint Stock
Company, RU
Gigabit Grup S.R.L., MD
UNITED STATES POLO
ASSOCIATION, US
UNITED STATES POLO
ASSOCIATION, US
CASTROL LIMITED, GB
BEL-ALCO S.R.L., întreprindere
mixtă Moldova-SUA, MD
CODAPUN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
SARÎ Constantin, MD
BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
BASAVIN-GRUP S.A., MD
UNITED STATES POLO
ASSOCIATION, US
UNITED STATES POLO
ASSOCIATION, US
ESMALDA S.R.L., MD
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., HU
BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
MAKING EQUIPMENT COMPANY
S.R.L., MD
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
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1
31

2
9289

3
010935

4
SAYANA

5
2012.01.29

32

9290

010938

FEND

2012.01.30

33

9293

010946

ANDROGEL

2012.01.28

34
35

9327
9328

010873
010907

Anturaj
Манастирский oрден

2012.01.15
2012.01.29

36

9330

010934

INLYTA

2012.01.29

37

9331

010945

2012.01.10

38

9332

010947

The
Phone
store
CRAVE

39
40

9333
9334

010948
010949

41
42
43

9336
9337
9340

010950
010951
010959

44
45
46
47
48

9366
9367
9368
9411
9412

011072
011073
011077
011076
011079

49
50
51
52

9427
9463
9465
9554

011103
011078
011102
010952

53

9591

010845

54

9595

011092

55
56

9629
9671

011334
010888

57

9672

010921

58
59
60

9675
9676
9756

010978
010979
010881

61

9767

010902

62
63

9768
9771

010904
010922

64

9905

65

FOR WOMEN WITH
CONFIDENCE
CONFIDENCE
RJR
BERCUT AGENŢIA
DE SECURITATE
NELIDIX
ALMADRAT T
TERRA VINIFERA
VINARDI
МОНАСТЫРСКАЯ
ТАЙНА
ПАРТИЙНОЕ
РЫЦАРСКОЕ
СТАРЫЙ ОРДЕН
Polar bear

2012.01.28

6
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE,
BE
MOBI GRUP ANTURAJ S.R.L., MD
BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
PhoneStore Moldova S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

2012.01.30
2012.01.31

Unilever Cosmetics International S.A.,
CH
Unilever Cosmetics International S.A., CH
Consolidated Shoe Co., Inc., US

2012.01.31
2012.01.10
2012.01.29

Consolidated Shoe Co., Inc., US
Reynolds Innovations Inc., US
BERCUT-GRUP S.R.L., MD

2012.01.14
2012.01.14
2012.01.10
2012.01.10
2012.01.10

BALKANPHARMA DUPNITSA AD, BG
BALKANPHARMA TROYAN AD, BG
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD

2012.01.23
2012.01.10
2012.01.23
2012.01.24

EURO-ALCO S.A., MD
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
EURO-ALCO S.A., MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
BASVINEX, societate pe acţiuni, MD

BASVINEX
БАСВИНЕКС
ЗОЛОТО НА БЕЛОМ

2012.01.10

BASLine
PENTRU
MINUNATELE
DOAMNE
MERLIN
МЕРЛИН
АЛАЯ РОЗА
КРАСНАЯ РОЗА
РЫЦАРСКИЙ ОРДЕН

2012.01.21
2012.01.18

CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
KOPORSKII Veniamin, MD
ESMALDA S.R.L., MD

2012.01.28

SCVORŢOV Igor, MD

2012.01.25
2012.01.25
2012.01.18

2012.01.31

2012.01.23
2012.01.22
2012.01.28

Parke, Davis & Company LLC, US
SCVORŢOV Igor, MD

010919

Oraşul Subteran
Cricova
NPCAPS
MERLYN
МЭРЛИН
PORUMBENI

DOINA-VIN S.A., MD
DOINA-VIN S.A., MD
ASCONI, firmă comercială
de producţie, MD
Combinatul de Vinuri Cricova S.A., MD

2012.01.24

9906

010940

OFORMA

2012.01.30

66
67

9992
9993

010886
010939

Nucul de aur
ATTREME

2012.01.17
2012.01.30

68

10054

010898

2012.01.22

69
70

10143
10144

010901
010905

MAESTRO
MAЭСТРО
BASA
НАРОДНАЯ МАРКА

Institutul de Cercetări Ştiinţifice
pentru Porumb şi Sorg, MD
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
ENTEH S.A., MD
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
ŞCHILIOV Dumitru, MD

2012.01.24
2012.01.24

STEAUA-GRUP S.R.L., MD
Комсомольская Правда-Basarabia
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale
(nr. desenului şi modelului industrial)

Data
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1
1
2

2
f 2010 0075
f 2010 0082

3
2010.07.26
2010.09.02

4
3 ( 1, 2, 3 )
1

5
2011.07.11
2011.07.11

6
11/2010
11/2010

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea
taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,
numărul BOPI în care a fost publicat desenul şi modelul industrial
Nr.
crt.
1
1

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
TOMAI Ion, MD

(11) Nr.
certificatului
3
1263

(51)
Clase
4
09-04

(21) Nr.
de depozit
5
f 2010 0012

(22) Data
de depozit
6
2010.02.05

(44) Nr.
BOPI
7
11/2010

MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.
1
1

2

3

4

5
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(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
ALFA-PLAST S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova
ALFA-PLAST S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova
ALFA-PLAST S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova
ALFA-PLAST S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova

(11) Nr.
certificatului
3
337

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

4
f 2001 0013

5
2001.01.24

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
6
2011.01.24

340

f 2001 0014

2001.01.30

2011.01.30

341

f 2001 0017

2001.01.30

2011.01.30

343

f 2001 0015

2001.01.30

2011.01.30

344

f 2001 0016

2001.01.30

2011.01.30
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1
6

7

8

9

10

2
ALCOLUX S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,
Republica Moldova
ALIMENTARMAŞ S.A., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
ALIMENTARMAŞ S.A., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
ALIMENTARMAŞ S.A., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
PLUS ASCONI S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 84, MD-6827, Suruceni, Ialoveni,
Republica Moldova

3
882

4
f 2006 0008

5
2006.01.27

6
2011.01.27

914

f 2006 0004

2006.01.19

2011.01.19

915

f 2006 0005

2006.01.19

2011.01.19

916

f 2006 0006

2006.01.19

2011.01.19

977

f 2006 0003

2006.01.13

2011.01.13

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate
Nr.
crt.
1
1

2

3

4

OPI

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii
Cerere de
înregistrare
a mărcii
Cerere de
înregistrare
a mărcii
Cerere de
înregistrare
a mărcii

Nr.
titlului
de protecţie
3
-

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI

Publicat

Se va citi

4
026466

5
7/2010

6
(591)
Culori revendicate: roşu, sur.

-

027494

10/2010

-

028153

2/2011

(730)
Kentucky Fried Chicken
International Holding, Inc., US
(511) NCL(9)

7
(591)
Culori revendicate: roşu, sur,
alb.
(730)
Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc., US
(511) NCL(9)

-

028526

4/2011

25 - îmbrăcăminte
(540)

25 - încălţăminte.
(540)

5. În tabelul FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
internaţională, publicat în BOPI nr. 10/2010, la pag. 116 după nr. crt. 1 se introduc următoarele date:
2

DM/072816

2009.10.09 SC CRIS TIM 2
PRODCOM SRL, RO

Etichete / Labels /
Etiquettes

19-08

2

2014.10.09

3/2010

iar nr. crt. 2-27 din tabel devin, respectiv, nr. crt. 3-28.
6. În tabelul FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI, publicat în BOPI
nr. 10/2010, la începutul pag. 121 se introduc următoarele date:
19-08

DM/072816

2009.10.09

SC CRIS TIM 2
PRODCOM SRL, RO

Etichete / Labels /
Etiquettes

2

2014.10.09

3/2010
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la ridicarea sechestrului aplicat asupra OPI
înregistrate pe numele titularului „FLOAREA SOARELUI” S.A.
Întru executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 02.06.2011 (dosar
nr. 2re-255/11), prin care au fost ridicate toate măsurile de asigurare aplicate prin Încheierea Curţii de
Apel Economice din 13.05.2011:
- se ridică sechestrul aplicat asupra cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 029224 din
10.05.2011, a mărcilor nr. R 7722, nr. 8739, nr. 8740, nr. 8741, nr. 9114, nr. 9258, nr. 9797, nr. 9859,
nr. 10062, nr. 10358, nr. 10683, nr. 10695, nr. 10696, nr. 10960, nr. 10961, nr. 10962, nr. 10963,
nr. 12608, nr. 12609, nr. 13586, nr. 13789, nr. 15956, nr. 18782, nr. 18783, nr. 18784 şi a mărcilor
internaţionale nr. 781415, nr. 795483, nr. 796134, nr. 861407, nr. 867157, nr. 886597, nr. 1037497 şi
nr. 1038654, înregistrate pe numele titularului „FLOAREA SOARELUI” S.A., str. 31 august nr. 6, Bălţi,
Republica Moldova;
- se reia orice procedură legală privind statutul juridic al OPI menţionate, inclusiv transmiterea
drepturilor.

Cu privire la executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău
din 18 martie 2011 privind anularea înregistrării
mărcilor nr. 16483 şi nr. 18443, titular Meraji Nicolai
În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ODEON TURIZM IŞLETMECILIGI
ANONIM ŞIRKETI, Turcia, către Meraji Nicolai şi intervenientul accesoriu AGEPI, privind anularea
mărcilor nr. 16483 şi nr. 18443, în temeiul art. 21(1)b) din Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecţia
mărcilor, în conformitate cu Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2011:
- se anulează înregistrarea mărcilor nr. 16483 şi nr. 18443 şi se declară nule certificatele de
înregistrare a mărcilor eliberate pe numele Meraji Nicolai, str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, Beşghioz,
Ceadîr-Lunga, Republica Moldova.

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI
înregistrate pe numele titularului ÎI „Panas”
Întru executarea Încheierii Oficiului de Executare Botanica nr. 057-354/2011 din 19.07.2011 de
asigurare a executării documentului executoriu nr. 2-2794/10 din 06.12.2010 emis de Judecătoria
Botanica, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile ÎI „Panas”, c/f 1002600049176:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 10825 din 28.05.2003, înregistrată pe numele titularului
ÎI „Panas”, c/f 1002600049176, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 95, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
mărcii nr. 10825 din 28.05.2003 înregistrată pe numele titularului ÎI „Panas”, inclusiv transmiterea
drepturilor asupra acesteia.
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IX
Monitor

Î

n prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Section are published acts issued by the President, Parliament and Government of the Republic
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General
of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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HOTĂRÂREA
Guvernului Republicii Moldova
cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea
mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală
nr. 541 din 18 iulie 2011
Monitorul Oﬁcial nr.118-121/610 din 22.07.2011
***
În scopul executării prevederilor art.31 alin.(4) din Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor
şi modelelor industriale (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art.577), art.29 alin.(3) din Legea
nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101,
art.362), art.87 alin.(5) din Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul
Oﬁcial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art.364), art.86 alin.(5) din Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind
protecţia invenţiilor (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art.455) şi art.15 alin.(3) din Legea
nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-137, art.527), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (se anexează).
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 1 an de zile de la data publicării.

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 541
din 18 iulie 2011

REGULAMENTUL
privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (în continuare – Regulament) reglementează activitatea profesională a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii
intelectuale (în continuare – mandatari autorizaţi), în conformitate cu legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale
şi alte acte normative, precum şi cu dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra:
1) mandatarilor autorizaţi;
2) solicitanţilor de a obţine certiﬁcate de mandatar autorizat;
3) Comisiei de atestare, instituită în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(în continuare – AGEPI).
3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile principale utilizate semniﬁcă următoarele:
atestare – procedura de evaluare a nivelului şi a calităţii pregătirii profesionale în domeniul proprietăţii
intelectuale, prin care AGEPI recunoaşte oﬁcial competenţa candidatului;
certiﬁcat – autorizaţie eliberată de AGEPI, prin care se conﬁrmă capacitatea persoanei de a acţiona în calitate
de mandatar autorizat pentru toate sau pentru o parte dintre obiectele de proprietate intelectuală;
mandatar autorizat – persoană ﬁzică atestată şi înregistrată în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în
proprietatea intelectuală (în continuare – Registru), care reprezintă interesele persoanelor ﬁzice şi juridice şi le
acordă asistenţa necesară în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.
4. Activitatea mandatarilor autorizaţi constă în reprezentarea persoanelor ﬁzice şi juridice în condiţiile prevăzute
de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conţinut analogic (în continuare – contract) şi/sau de procura de
reprezentare (în continuare – procură) şi în acordarea asistenţei necesare acestora în domeniul protecţiei obiectelor
de proprietate intelectuală (mărci, invenţii, desene şi modele industriale, soiuri de plante, topograﬁi de circuite
integrate, denumiri de origine, indicaţii geograﬁce, specialităţi tradiţionale garantate).
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II. DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MANDATAR AUTORIZAT
5. Poate dobândi calitatea de mandatar autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
1) este cetăţean al Republicii Moldova;
2) are domiciliu permanent în Republica Moldova;
3) dispune de diplomă de studii superioare de licenţă; în cazul persoanei ce solicită obţinerea calităţii de
mandatar autorizat pentru categoria speciﬁcată la pct.7 subpunctul 1) din prezentul Regulament, sunt necesare
studii tehnice, iar pentru categoria speciﬁcată la subpunctul 6) din acelaşi punct – studii biologice sau agricole;
4) are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii intelectuale ori are studii superioare în acest domeniu
sau de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale;
5) nu este angajat al AGEPI la momentul solicitării calităţii de mandatar autorizat;
6) cunoaşte limba de stat;
7) are capacitate de exerciţiu deplină;
8) a susţinut examenul în faţa Comisiei de atestare a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale
(în continuare – Comisia de atestare) din cadrul AGEPI.
6. Specialiştii în domeniul proprietăţii intelectuale care au activat în calitate de salariaţi ai AGEPI cel puţin 3 ani
şi cadrele didactice care au predat disciplina privind protecţia proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ
superior cel puţin 3 ani pot dobândi calitatea de mandatar autorizat fără a susţine examenul pentru domeniul
proprietăţii intelectuale în care au activat, precum şi fără achitarea taxei pentru atestare, pentru înregistrarea şi
eliberarea certiﬁcatului.
7. Calitatea de mandatar autorizat poate ﬁ dobândită pentru următoarele obiecte de proprietate intelectuală:
1) invenţii;
2) mărci;
3) indicaţii geograﬁce, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate;
4) desene şi modele industriale;
5) topograﬁi de circuite integrate;
6) soiuri de plante.
8. Pentru a ﬁ admis la susţinerea examenului de atestare şi obţinerea certiﬁcatului, solicitantul va depune la
AGEPI cererea întocmită pe un formular-tip aprobat de AGEPI, cu anexarea următoarelor acte:
1) chestionarul-tip aprobat de AGEPI;
2) copia actului de identitate;
3) copia diplomei privind studiile respective;
4) copia carnetului de muncă sau a altor documente ce justiﬁcă vechimea în muncă;
5) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei pentru atestare, pentru înregistrarea şi eliberarea certiﬁcatului.
9. În cazul apariţiei unor neclarităţi sau dubii privind veridicitatea informaţiilor prezentate conform copiilor actelor
speciﬁcate la pct.8 din prezentul Regulament, secretarul Comisiei de atestare poate solicita prezentarea actelor
respective în original.

III. PROCESUL DE ATESTARE
10. Atestarea solicitanţilor de a obţine certiﬁcate de mandatar autorizat se efectuează de către Comisia de
atestare, care se formează din cel puţin 5 persoane şi a cărei componenţă se aprobă prin ordinul directorului
general al AGEPI. Comisia de atestare este constituită din preşedinte, membri (specialişti de caliﬁcare înaltă în
domeniul proprietăţii intelectuale care activează în AGEPI de cel puţin 3 ani), secretar, precum şi un reprezentant
al organizaţiei profesionale obşteşti de mandatari autorizaţi. Membrii Comisiei de atestare sunt numiţi pe un termen
nedeterminat.
Atribuţiile preşedintelui Comisiei de atestare sunt exercitate de către directorul general sau de către vicedirectorul
general al AGEPI.
11. Comisia de atestare are următoarele atribuţii:
1) examinează documentele depuse conform prevederilor pct.8 din prezentul Regulament şi decide admiterea
solicitanţilor pentru susţinerea examenului de atestare în vederea obţinerii certiﬁcatului;
2) decide asupra atribuirii calităţii de mandatar autorizat fără susţinerea examenului de atestare persoanelor
menţionate la pct.6 din prezentul Regulament;
3) elaborează subiectele pentru examenul de atestare;
4) veriﬁcă identitatea candidaţilor conform actului de identitate;
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5) analizează şi consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea şi desfăşurarea
examenului de atestare;
6) veriﬁcă şi evaluează rezultatele examenului de atestare;
7) decide asupra acordării (neacordării) certiﬁcatelor;
8) monitorizează activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, inclusiv examinează informaţia
acumulată în bazele de date ale AGEPI privind activitatea mandatarilor autorizaţi, în decurs de 5 ani, şi decide
radierea din Registru a mandatarilor autorizaţi despre a căror activitate, în decursul perioadei menţionate, nu sunt
înregistrate la AGEPI informaţii statistice conform pct.35 din prezentul Regulament;
9) decide stabilirea limitelor activităţii mandatarilor autorizaţi în temeiul informaţiei statistice deţinute de AGEPI
conform pct.35 din prezentul Regulament;
10) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.
12. Preşedintele Comisiei de atestare:
1) aprobă lista candidaţilor admişi la examenul de atestare;
2) asigură întocmirea şi păstrarea tuturor seturilor testelor grilă pentru examenul de atestare;
3) organizează desfăşurarea examenului de atestare;
4) prezidează şedinţele Comisiei de atestare;
5) explică modul de codiﬁcare a lucrărilor;
6) organizează veriﬁcarea lucrărilor şi evaluarea rezultatelor examenului de atestare;
7) semnează formularele-tip pentru răspunsuri;
8) prezintă directorului general al AGEPI certiﬁcatul pentru semnare.
13. Secretarul Comisiei de atestare:
1) recepţionează cererile depuse pentru susţinerea examenului de atestare şi obţinerea certiﬁcatului;
2) veriﬁcă şi informează solicitantul despre plenitudinea şi corespunderea actelor depuse cu cerinţele prezentului
Regulament;
3) întocmeşte lista candidaţilor admişi la examenul de atestare;
4) întocmeşte dosarul personal pentru ﬁecare candidat;
5) distribuie şi colectează grilele de examen şi formularele-tip pentru răspunsuri;
6) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Comisiei de atestare;
7) asigură ţinerea Registrului de evidenţă a proceselor-verbale privind rezultatele examenelor de atestare;
8) asigură întocmirea certiﬁcatelor şi veriﬁcă corectitudinea acestora;
9) înmânează certiﬁcatele de caliﬁcare;
10) transmite la ﬁnele anului procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare în arhiva AGEPI;
11) poartă răspundere pentru asigurarea evidenţei integrale a documentelor ce se referă la atestarea/
monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi, precum şi pentru transmiterea acestora în arhiva AGEPI.
14. Comisia de atestare este responsabilă pentru prevenirea şi sancţionarea practicilor de fraudare a examenului
de atestare, manifestate prin substituirea lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate, copiatul la examen,
precum şi prin orice tentativă de corupere spre fraudă.
15. Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţelor Comisiei de atestare este de cel puţin 2/3 din membrii ei.
Deciziile Comisiei de atestare se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul total de membri ai Comisiei de
atestare.
16. Şedinţele Comisiei de atestare se convoacă în funcţie de cererile depuse în vederea obţinerii calităţii de
mandatar autorizat, de sesizările privind activitatea mandatarilor autorizaţi, precum şi, la ﬁnele perioadei de 5 ani, în
vederea evaluării activităţii acestora, conform informaţiei statistice deţinute de AGEPI în temeiul pct.35 din prezentul
Regulament.
17. La examenul de atestare se admit solicitanţii care au prezentat toate actele necesare şi corespund cerinţelor
stabilite în prezentul Regulament. În cazul depistării ulterioare a datelor neautentice în documentele prezentate
pentru atestare sau prezentării unor documente false, Comisia de atestare va anula hotărârea privind rezultatele
atestării.
18. Condiţiile privind organizarea, promovarea şi evaluarea examenului de atestare sunt stabilite
în instrucţiuni aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI.
19. Examenele de atestare se susţin în scris. Subiectele pentru examen sunt elaborate de către membrii
Comisiei de atestare şi aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI. Subiectele pentru examenul de atestare
se plasează pe pagina web a AGEPI (www.agepi.md), cu cel puţin 30 de zile până la ziua desfăşurării atestării.
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20. În scopul legitimării, candidatul trebuie să prezinte un act de identitate. Persoanele fără act de identitate sau
care au întârziat se consideră absente şi sunt transferate în lista pentru examenul ulterior.
21. Practicile de fraudare a examenului de atestare se constată de către orice membru al Comisiei de atestare şi
se sancţionează de către preşedintele Comisiei de atestare prin excluderea candidatului de la susţinerea examenului.
Aceste fraude constau în copiere, utilizarea unor dispozitive electronice capabile să intermedieze comunicarea
sau consultarea de date, substituirea persoanei sau a lucrării, precum şi săvârşirea altor acţiuni cu scopul de a
obţine promovarea nejustiﬁcată a examenului. În cazul în care acţiunile săvârşite depăşesc competenţa Comisiei de
atestare, aceasta are obligaţia de a sesiza organele competente.
22. Veriﬁcarea lucrărilor se efectuează după ﬁnalizarea examenului de atestare doar de către membrii Comisiei
de atestare.
23. Rezultatele examenului de atestare se anunţă în ziua lucrătoare imediat următoare după desfăşurarea
acestuia.
24. Candidatul poate contesta hotărârea Comisiei de atestare prin depunerea cererii respective pe numele
preşedintelui Comisiei de atestare în decurs de 2 zile lucrătoare din ziua anunţării rezultatelor. Contestaţiile trebuie
să ﬁe argumentate.
25. Cererile pentru contestaţii se înregistrează de către secretarul Comisiei de atestare în Registrul de evidenţă
a proceselor-verbale privind rezultatele examenelor de atestare.
26. Cererile pentru contestaţii vor ﬁ examinate de către Comisia de atestare în ziua imediat următoare după
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comisia de atestare reveriﬁcă şi notează probele contestate.
Modiﬁcarea notei contestate se admite doar în cazul în care nota acordată după examinarea contestaţiei este mai
mare decât cea obţinută iniţial, în caz contrar nota obţinută iniţial se menţine, aceasta ﬁind deﬁnitivă.
27. Examinarea contestaţiilor se consemnează în procese-verbale separate, semnate de către membrii Comisiei
de atestare.
28. În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare la examenul de atestare, plata pentru atestare nu se restituie.
Susţinerea repetată a examenului se va efectua după achitarea taxei.
29. Susţinerea repetată a examenului de atestare, în caz de neacumulare a minimului de puncte,
se admite în cadrul uneia dintre şedinţele următoare ale Comisiei de atestare.
În cazul în care examenul de atestare nu a fost susţinut de două ori consecutiv, candidatul poate solicita
admiterea sa la susţinerea examenului de atestare doar după expirarea perioadei de 1 an.

IV. ÎNREGISTRAREA MANDATARILOR AUTORIZAŢI
30. Datele despre statutul atribuit mandatarilor autorizaţi în urma atestării se înscriu în Registru şi se publică în
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova.
31. AGEPI ţine Registrul în conformitate cu legislaţia şi actele normative privind gestiunea registrelor.
32. Mandatarului autorizat, înscris în Registru, i se eliberează un certiﬁcat conform modelului stabilit de AGEPI,
semnat de preşedintele Comisiei de atestare şi de directorul general al AGEPI. În certiﬁcat se consemnează datele
privind statutul mandatarului autorizat, conform ultimelor informaţii înscrise în Registru.
33. Dacă certiﬁcatul a fost pierdut, distrus sau datele acestuia au fost modiﬁcate esenţial, la cererea mandatarului autorizat, se eliberează un duplicat cu achitarea taxei stabilite, inclusiv a plăţii pentru publicarea anunţului în
acest sens.
34. Mandatarul autorizat este obligat să anunţe AGEPI orice modiﬁcare a datelor sale personale înscrise în
Registru.

V. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII MANDATARILOR
AUTORIZAŢI DE CĂTRE AGEPI
35. Monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi se va efectua prin evidenţa statistică a informaţiei deţinute
de către AGEPI privind numărul de cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv a celor ce
ţin de gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală, realizate prin intermediul mandatarilor autorizaţi. Informaţia
menţionată va cuprinde cererile depuse atât în numele persoanelor străine, cât şi celor naţionale şi nu va include
date ce nu ţin de activitatea AGEPI.
36. Mandatarii autorizaţi, interesaţi în plasarea pe pagina de start a site-ului AGEPI a informaţiei referitoare la
activitatea lor, sunt în drept, la cerere şi contra plată, să plaseze pe pagina web menţionată un link cu referire la site-ul
lor sau la o informaţie succintă, care să conţină logotipul întreprinderii, adresa juridică, telefonul şi faxul şi care să
nu depăşească formatul unei ﬁle A4.
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37. Informaţia privind mandatarii autorizaţi noi atestaţi va ﬁ plasată pe pagina web a AGEPI pentru o perioadă
de 3 ani de activitate. După expirarea acestei perioade, monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi se va efectua
conform prevederilor pct.35 din prezentul Regulament.
38. În ceea ce priveşte mandatarii autorizaţi, cu excepţia celor care şi-au suspendat activitatea, informaţia
despre activitatea cărora lipseşte, în totalitate sau doar referitor la un/unele obiect/obiecte de proprietate intelectuală,
din statistica menţionată la pct.35 din prezentul Regulament, pe parcursul a 5 ani consecutivi, Comisia de atestare
va emite o hotărâre de radiere din Registru, iar în cazul limitării activităţii acestuia, va speciﬁca obiectul/obiectele de
proprietate intelectuală în privinţa căruia/cărora mandatarul autorizat va ﬁ radiat din Registru.
39. Hotărârea de radiere din Registru, speciﬁcată la pct.38 din prezentul Regulament, poate ﬁ contestată la
Comisia de Contestaţii a AGEPI, în termen de 15 zile de la data expedierii acesteia de către AGEPI.
40. În cazul mandatarilor autorizaţi, a căror activitate a fost limitată conform pct.38 din prezentul Regulament,
AGEPI va anula certiﬁcatul deţinut de aceştia şi va elibera un nou certiﬁcat, cu speciﬁcarea obiectului/obiectelor de
proprietate intelectuală cu referinţă la care mandatarul autorizat îşi va putea exercita activitatea.
41. Persoanele radiate din Registru în temeiul pct.38 din prezentul Regulament vor putea ﬁ atestate repetat
pentru a redobândi calitatea de mandatar autorizat în conformitate cu prevederile capitolului III din prezentul
Regulament.

VI. ACTIVITATEA MANDATARILOR AUTORIZAŢI
42. Mandatarul autorizat îşi exercită activitatea în limita obiectelor de proprietate intelectuală, speciﬁcate la pct.7
din prezentul Regulament, în privinţa cărora a susţinut examenul de atestare şi nu a fost radiat din Registru conform
pct.38 din prezentul Regulament. Mandatarul autorizat care deţine parţial această calitate în temeiul certiﬁcatului
îşi va putea extinde activitatea referitor la alt/alte obiect/obiecte de proprietate intelectuală cu condiţia susţinerii
examenului de atestare.
43. Mandatarul autorizat poate să-şi desfăşoare activitatea profesională ca întreprinzător individual, fără a
se constitui ca persoană juridică sau constituindu-se ca persoană juridică pentru prestarea serviciilor în domeniul
proprietăţii intelectuale, precum şi în calitate de salariat al unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi cu orice formă
de organizare juridică.
44. Mandatarul autorizat care are statut de întreprinzător individual îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor
privind prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, încheiate cu clienţii, şi/sau în baza procurilor
acordate de către clienţi.
Mandatarul autorizat care s-a angajat într-o întreprindere, proﬁlată pe prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii
intelectuale, activează în baza contractelor încheiate de întreprindere şi/sau procurilor acordate de către clienţi.
Mandatarul autorizat care s-a angajat ca lucrător permanent sau temporar în instituţii, organizaţii ori întreprinderi
cu alte proﬁluri activează conform obligaţiilor sale de serviciu prevăzute în contractul de muncă.
45. Mandatarii autorizaţi îşi exercită atribuţiile conform principiilor bunei-credinţe, onestităţii, încrederii şi
conﬁdenţialităţii.
În instanţele de judecată, pentru apărarea drepturilor şi intereselor clientului, mandatarul autorizat poate
beneﬁcia, conform împuternicirii acestuia, de avocat sau de consilier juridic.
46. Atestarea, înregistrarea în Registru, eliberarea certiﬁcatului sau duplicatului, operarea modiﬁcărilor în
Registru şi perfecţionarea mandatarilor autorizaţi se efectuează contra plată în conformitate cu legislaţia în domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale.
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În conformitate cu ordinul Directorului General al AGEPI nr. 111 din 01.08.2011, în temeiul procesului-verbal
nr. 01/2011 din 24.06.2011 al Comisiei de atestare a candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar autorizat
în proprietate industrială, instituită prin ordinul Directorului General nr. 90 din 13.06.2011, au fost înscrişi în
Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii industriale şi li s-a eliberat certiﬁcatul
de mandatar autorizat următorilor candidaţi atestaţi:
•

Bazarenco Tatiana – pentru mărci, invenţii;

•

Toma Elena – pentru mărci, desene/modele industriale;

•

Sărăteanu Tatiana – pentru mărci, desene/modele industriale.

Lista mandatarilor autorizaţi
în domeniul proprietăţii industriale din Republica Moldova
Se publică următoarele date extrase din Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii
industriale: numărul certiﬁcatului şi data înregistrării, numele mandatarului, denumirea ﬁrmei, adresa şi altă informaţie
de contact, domeniile în care este specializat mandatarul
Numărul
Numele mandatarului,
Adresa
certiﬁcatului
denumirea ﬁrmei
pentru corespondenţă
şi data
înregistrării
1
2
3
1
BABAC Alexandru
Str. Miron Costin nr. 5,
24.04.1993
MD-2068, Chişinău,
Biroul BrevetMarcService Republica Moldova;
c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
2
SIMANENKOVA Tatiana
Str. Andrei Doga nr. 2,
24.04.1993
bloc 1,
Invenţie-MDV S.A.
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
3
JENICICOVSCAIA Galina Str. Miron Costin nr. 5,
24.04.1993
MD-2068, Chişinău,
Biroul BrevetMarcService Republica Moldova;
c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
4
SKIDAN Natalia
Str. Miron Costin nr. 7,
24.04.1993
et. 2, of. 211,
Invenţie-MDV S.A.
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
5
SOKOLOVA Soﬁa
Drumul Viilor nr. 42,
24.04.1993
bloc 3, ap. 37,
INTELS-MDV SRL
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
6
GRINBERG Iakov
Str. Matei Basarab nr. 7,
24.04.1993
bloc 1, Chişinău,
Republica Moldova
7
GLAZUNOV Nicolai
21.09.1993
TREI G S.A.

Str. Trandaﬁrilor nr. 31,
bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
8
MALAHOVA Antonina
Str. Mihail Sadoveanu
29.11.1993
nr. 4, bloc 1, ap. 201,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
9
GOLOMAZOV Veaceslav Str. Mihai Eminescu nr. 28,
05.11.1993
MD-2012, Chişinău,
ECONOMSERVICE
Republica Moldova

10
CORCODEL Angela
04.07.1997
FS PATENT S.R.L.

Altă informaţie de contact

Domeniile
în care este specializat
mandatarul

4
44-96-45, 49-65-93,
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

5
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate

60-11-49, 60-11-50
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com
invent@invent.mldnet.com
44-96-45, 49-65-93,
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate

31-00-89, 49-31-32
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com
invent@invent.mldnet.com
73-16-05, 72-30-21,
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate;
Soiuri de plante

55-59-87, 55-37-24,
55-31-48
treig@araxinfo.com
treig@mdl.net
34-15-72

24-54-48, 22-33-10,
24-73-11

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 23-43-40, 23-80-70
MD-2012, Chişinău,
www.patent.md
Republica Moldova;
freshsys@hotmail.com
c/p 233,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
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11
FOCŞA Valentin
04.07.1997

12
ROZLOVENCO Sergiu
26.08.1997

13
GROSU Iurie
24.07.1998
Consult-Ius SRL
14
SOCOLOVA Olga
24.07.1998
INTELS-MDV SRL
17
SÎSOEVA Valentina
24.07.1998

3
Str. Tineretului nr. 14,
Maximovca,
MD-6525, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Mitropolit Varlaam
nr. 65, ap. 106 A,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Independenţei nr. 24,
bloc 3, of. 62,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
Drumul Viilor nr. 42,
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
Bd. Iu. Gagarin nr. 1, ap. 63,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

18
SOLOMON Veaceslav
Str. Miron Costin nr. 5,
24.07.1998
MD-2068, Chişinău,
Biroul BrevetMarcService Republica Moldova;
c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
MÎNDÎCANU Emil
Bd. Ştefan cel Mare nr. 134,
19
24.07.1998
MD-2012, Chişinău,
FS PATENT S.R.L.
Republica Moldova;
c/p 233,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
MUNTEANU Petru
Str. Mihail Kogălniceanu
21
24.07.1998
nr. 80, ap. 29,
AMBROZIA SRL
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
VAVRENIUC Vladimir
Str. Vlaicu Pârcălab
22
24.07.1998
nr. 15, ap. 29,
VILAD SRL
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Mihai Eminescu nr. 40,
23
PARASCA Dumitru
24.07.1998
ap. 13, Chişinău,
Biroul universitar
Republica Moldova;
Inventa-Parasca
c/p 28,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
25
ŞCERBAN Pavel
Str. Suceava nr. 110, ap. 6,
24.07.1998
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
BODIUL Tatiana
27
15.12.1998

Str. Mircea Eliade nr. 5,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

28
ANDRIEŞ Ludmila
Str. Miron Costin nr. 5,
15.12.1998
MD-2068, Chişinău,
Biroul BrevetMarcService Republica Moldova;
c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
29
CORCIMARI Evghenia
Str. Alexandru cel Bun
15.12.1998
nr. 2, bloc 1, ap. 66,
MD-6800, Ialoveni,
Republica Moldova
30
CAREVA Ana
Str. Trandaﬁrilor nr. 31,
18.11.1998
bloc 1, ap. 111,
TREI G S.A.
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
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4
38-42-62, 38-44-41,
38-43-50

24-03-87
lilian@gardenie.mldnet.com

5
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale

56-11-78, 47-40-03,
069119480

Mărci;
Desene şi modele industriale

73-16-05, 72-30-21,
21-10-27
intelsmdv@mtc.md

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate

27-08-11, 079476028
valya_sysoeva@mail.ru

44-96-45, 49-65-93,
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com
23-43-40, 23-80-70
www.patent.md
freshsys@hotmail.com

Mărci;
Desene şi modele industriale

21-15-69, 20-27-02,
069104244
Fax: 20-27-00, 22-61-52
ambrozia_pm@yahoo.com
24-01-13
vilad2001@mail.ru

Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale

22-37-57, 22-93-15,
069141203
dumitru44@hotmail.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate

74-38-57, 55-37-24
Fax: 55-31-48

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate

069149396
Fax: 54-24-95
http://mcc.md/bodiulco
bodiulco@yahoo.com
bodiulco@mcc.com
44-96-45, 49-65-93,
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate

(373 68) 2-29-78, 54-40-84 Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
55-59-87, 55-31-48,
Mărci;
55-37-24
Desene şi modele industriale
treig@araxinfo.com
treig@mdl.net
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1

2

31
GLAZUNOV Larisa
18.11.1998
TREI G S.A.
32
CARIMOV Leonid
15.12.1998
33
LEVINŢA Victor
15.12.1998
GRAHAM & LEVINTSA
34
GLAZUNOV Chirill
18.11.1998
TREI G S.A.
35
29.03.1999

36
29.03.1999

37
24.04.1999

38
18.10.2000

39
18.11.2000

40
18.11.2000

42
30.05.2001

43
30.05.2001

44
30.05.2001
45
30.05.2001

46
26.10.2001

47
26.10.2001

48
26.10.2001

3
Str. Trandaﬁrilor nr. 31,
bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Nicolae Costin nr. 33,
MD-2050, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Alexandru cel Bun nr. 89,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

Str. Trandaﬁrilor nr. 31,
bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
VOZIANU Maria
Drumul Viilor nr. 42,
bloc 3, ap. 78,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
BURUIANĂ Procop
Str. Iazului nr. 1, bloc 3,
ap. 10,
MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova
CAFTANAT Mariana
Bd. Dacia nr. 44, bloc 5,
ap. 12,
MD-2062, Chişinău,
Republica Moldova
IUDENICI Lidia
Str. Albişoara nr. 80,
bloc 4, ap. 152,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
JENICIKOVSKAIA
Str. Miron Costin nr. 5,
Ghelena
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
Biroul BrevetMarcService c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
BALAN Veaceslav
Str. V. Belinski nr. 7,
bloc 2, ap. 40,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
PRIDA Andrei
Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău,
OENO Consulting SRL
Republica Moldova

4
55-59-87, 55-31-48,
55-37-24
treig@araxinfo.com
treig@mdl.net
75-38-57

5
Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale

24-40-76, 24-40-63
info@law-moldova.com

Mărci;
Desene şi modele industriale

55-59-87, 55-31-48,
55-37-24
treig@araxinfo.com
treig@mdl.net
72-35-35, 24-34-08,
24-17-48, 24-17-82,
24-55-91

Mărci;
Desene şi modele industriale

46-52-31, 22-97-83
www.buruiana.com
pburuiana@hotmail.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale

77-32-28

Mărci;
Desene şi modele industriale

29-06-09

Mărci;
Desene şi modele industriale

44-96-45, 49-65-93,
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com
brevet@marc.mldnet.com
52-33-30, 79-52-22,
75-79-40
salego@cni.md

Mărci;
Desene şi modele industriale

(373 22) 74-88-74
Fax: (373 22) 74-29-53
www.oeno.md
prida@mdl.net
(373) 69189382,
GOMENIUK Iuri
Str. Studenţilor nr. 3,
(373) 69697474
bloc 6, ap. 29,
gomeniuk@rambler.ru
MD-2068, Chişinău,
patenti@rambler.ru
Republica Moldova
22-37-77
GOREA Nicolae
Str. A. Şciusev nr. 60-1,
Fax: 22-03-04
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
goreas@arax.md
MARGINE Ion
Str. M. Lomonosov nr. 43, 72-20-26
ap. 23,
imargine@gmail.com
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
BAJÎREANU Veronica
Str. Trandaﬁrilor nr. 31,
55-59-87, 55-37-24,
bloc 1, ap. 111,
55-31-48
MD-2038, Chişinău,
treig@araxinfo.com
Republica Moldova
treig@mdl.net
CIUBUC Iulia
Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 137, 51-45-90, 27-26-17,
MD-2051, Chişinău,
27-17-83, 069169770
BRAVETO-F
Republica Moldova
www.ournet.md/~braveto-f/
Birou Proprietate
braveto-f@mail.md
Industrială
majesty@mail.md
CERNOBROVCIUC Maria Str. Kiev nr. 10, bloc 2,
44-34-44
m_chernobrovchuk@yahoo.
ap. 45,
com
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
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2

3

4

49
EFANOVA Tatiana
26.10.2001

Str. Munceşti nr. 52, ap. 61,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

53-44-35

50
GOREA Tatiana
26.10.2001

Str. A. Şciusev nr. 60-1,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

51
ROGOJINĂ Sergiu
26.10.2001

Str. Voluntarilor nr. 14,
bloc 2, ap. 45,
MD-2037, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Florilor nr. 16, bloc 2,
ap. 26,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Petru Rareş nr. 18,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

22-37-77, 29-27-77,
22-23-95
Fax: 22-03-04
goreas_2@arax.md
49-85-76
procurat@sos.md

52
COCEBAN Grigore
26.10.2001

54
STAŞCOV Eugen
25.12.2001
INDEPRIN SRL

55
JIGĂU Radu
04.10.2002
56
COLIVAŞCO Serghei
04.10.2002
Pantronus SRL

Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 11,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
P.O. BOX 583,
MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova

63
CORCODEL Svetlana
19.12.2003
FS PATENT S.R.L.

64
GROZA Dana
19.12.2003
FS PATENT S.R.L.

65
BÂRSAN Mihai
19.12.2003

66
RADU Vasile
19.12.2003
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Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci

32-01-22, 096258900

Mărci;
Desene şi modele industriale

20-29-07, 23-80-47,
069120240
Fax: 23-80-47
indeprin@mtc.md
indeprin@gmail.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate

73-54-55, 43-15-06
radu.j@mail.md

Mărci;
Desene şi modele industriale

(373) 53393324
(373) 53322322
www.tmprotect.idknet.com
tmprotect@idknet.com
Str. Grădinilor nr. 58, ap. 144, 23-42-34, 54-37-96,
MD-2001, Chişinău,
24-40-63
Republica Moldova
iurielungu@yahoo.com

57
LUNGU Iurie
04.10.2002
LEVINTSA &
ASSOCIATES
58
STRATINSCHI Alexandr Str. Miron Costin nr. 5,
04.10.2002
MD-2068, Chişinău,
Biroul BrevetMarcService Republica Moldova;
c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
59
BALAN Veaceslav
Str. V. Belinski nr. 7, bloc 2,
04.10.2002
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
60
ANISIMOVA Liudmila
Bd. Ştefan cel Mare
18.11.2002
nr. 128, ap. 24,
PROINTEL GRUP SRL
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
61
GLAZACEVA Galina
Str. Grenoble nr. 209, ap. 17,
18.11.2002
MD-2060, Chişinău,
INDEPRIN SRL
Republica Moldova

5

44-96-45, 49-65-93,
43-46-81
Fax: 44-62-57, 32-29-23
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com
75-79-40

22-31-93, 27-84-84,
069066784
lanisimova@yahoo.com
prointelgrup@mail.ru
76-69-52, 20-29-07
Fax: 23-80-47
glazacev@hotmail.com
indeprin@mtc.md
Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 23-43-40, 23-80-70
MD-2012, Chişinău,
www.patent.md
Republica Moldova;
freshsys@hotmail.com
c/p 233,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 23-43-40, 23-80-70
MD-2012, Chişinău,
www.patent.md
Republica Moldova;
freshsys@hotmail.com
c/p 233,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Independenţei nr. 135, (0 262) 2-30-73,
069902305
ap. 22,
mbirsan@yahoo.com
MD-6201, Sângerei,
Republica Moldova
Str. V. Stroescu nr. 8,
(0 299) 2-14-96,
MD-3900, Cahul,
(0 299) 2-15-67,
Republica Moldova
(0 299) 2-04-49

Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
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1

2

67
CRECETOVA Alla
01.05.2004

68
CRASNOVA Nadejda
17.12.2004
INDEPRIN SRL

69
CERCHES Eugen
17.12.2004
70
TALPĂ Sergiu
17.12.2004

71
COŞNEANU Elena
17.12.2004

72
SOCOLOVA Ecaterina
17.12.2004
INTELS-MDV SRL
73
MANDATARI Natalia
17.12.2004
INTELS-MDV SRL
74
ŞCERBANIUC Sergiu
17.12.2004

75
SCOROGONOV Anatolii
30.05.2004

76
VASILIEVA Valentina
30.12.2004

77
COTRUŢA Leonid
30.12.2004

78
ŞURGALSCHI Ecaterina
15.06.2005

79
POPOVA Svetlana
15.06.2005

80
NASTAS Xenia
29.07.2005

81
SCHIŢCO Nina
17.11.2005

83
BULAT Valentina
31.01.2006

84
CRECETOV Veaceslav
01.03.2006

3
Bd. Cuza-Vodă nr. 45,
ap. 52,
MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Albişoara nr. 18,
ap. 70,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

4
76-45-41

54-26-75, 20-29-07,
23-80-47
Fax: 23-80-47
crasnova05@mail.ru
indeprin@mtc.md
Calea Ieşilor nr. 23, ap. 26, 75-23-95, 079650624
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(0 231) 7-58-65
Str. Bulgară nr. 156,
bloc 1, ap. 29,
MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova
47-52-36, 24-55-91,
Str. Podul Înalt nr. 12,
069356741
ap. 12,
cosneanu@yahoo.com
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
73-16-05, 72-30-21,
Drumul Viilor nr. 42,
21-10-27
bloc 3, ap. 37,
intelsmdv@mtc.md
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
Drumul Viilor nr. 42,
73-16-05, 72-30-21,
bloc 3, ap. 37,
21-10-27
MD-2021, Chişinău,
intelsmdv@mtc.md
Republica Moldova
Str. Ştefan cel Mare nr. 194, (0 259) 7-47-28,
com. Răuţel, Făleşti,
069022822
Republica Moldova

5
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate
52-77-24
Mărci;
Bd. Dacia nr. 7, ap. 14,
Desene şi modele industriale;
MD-2038, Chişinău,
Invenţii;
Republica Moldova
Modele de utilitate
Str. Alecu Russo nr. 5,
49-21-72
Mărci;
bloc 2, ap. 54,
Desene şi modele industriale;
MD-2068, Chişinău,
Invenţii;
Republica Moldova
Modele de utilitate
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, 46-35-10, 069120516
Mărci;
ap. 57,
Fax: 46-35-10
Desene şi modele industriale;
MD-2020, Chişinău,
cotruta@mail.ru
Invenţii;
Republica Moldova
leonid_cotruta@yahoo.com Modele de utilitate
www.attorneypatent.md/
Str. Bogdan-Voievod nr. 4, 44-67-44
Mărci;
ap. 13,
Desene şi modele industriale;
MD-2068, Chişinău,
Invenţii;
Republica Moldova
Modele de utilitate
Bd. Dacia nr. 38, ap. 319, 76-29-06, 069741300
Mărci;
MD-2060, Chişinău,
Desene şi modele industriale;
Republica Moldova
Invenţii;
Modele de utilitate
Bd. C. Negruzzi nr. 6,
27-32-14
Mărci;
ap. 43,
Desene şi modele industriale;
MD-2001, Chişinău,
Invenţii;
Republica Moldova
Modele de utilitate
Str. Grenoble nr. 161,
79-28-71, 079461886
Mărci;
bloc 1, ap. 12,
Desene şi modele industriale;
MD-2019, Chişinău,
Invenţii;
Republica Moldova
Modele de utilitate
Str. N. Donici nr. 60,
23-80-47, 43-26-78
Mărci;
Chişinău,
079559818
Desene şi modele industriale;
Republica Moldova
bulatvalentina@yandex.ru Invenţii;
Modele de utilitate
Bd. Cuza-Vodă nr. 45,
76-45-41
Mărci;
ap. 52,
Desene şi modele industriale;
MD-2072, Chişinău,
Invenţii;
Republica Moldova
Modele de utilitate;
Soiuri de plante
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85
DOBRE Lilia
30.08.2006
86
CLĂTINICI Iurie
20.09.2006

87
LAŞCO Natalia
13.03.2007
FS PATENT S.R.L.

88
NOVAC Ştefan
12.04.2007

89
ULANOV Denis
26.06.2007
S.C. LEGALARTE S.R.L.
90
ŞTIRBU Natalia
11.10.2007
„FEMIDA & CO” S.R.L.

3
Str. Zimbrului 10A,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Alba-Iulia nr. 97,
bloc 2, ap. 38, Chişinău,
Republica Moldova

Bd. Ştefan cel Mare
nr. 134,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 233,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Bd. Dacia nr. 14, ap. 32,
Chişinău,
Republica Moldova

Str. Ciuﬂea nr. 32, of. 1,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
Str. A. Russo nr. 61, ap. 109,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

91
NEKLIUDOV Valentin
Str. Miron Costin nr. 15,
13.05.2008
bloc 2, ap. 19-20,
Biroul BrevetMarcService MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
92
ASEEVA Elena
Str. Miron Costin nr. 15,
13.05.2008
bloc 2, ap. 19-20,
Biroul BrevetMarcService MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
93
CARAGHIOZ Sergiu
Str. Miron Costin nr. 15,
13.05.2008
bloc 2, ap. 19-20,
Biroul BrevetMarcService MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
94
BURUIANĂ Alexei
Str. Mihail Kogălniceanu
nr. 81, bloc 4, ap. 2,
13.05.2008
Biroul Asociat de Avocaţi MD-2009, Chişinău,
Buruiană & Partners
Republica Moldova
96
CRAVCENCO Raisa
27.10.2009
97
SUHOVICI Nina
27.10.2009
98
ZAMISNÎI Gheorghe
27.10.2009
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4
43-82-08, 44-99-45
dobrelilia@yahoo.com

5
Mărci;
Desene şi modele industriale

58-90-08, 069640118
clatinici@mtc.md
clatinich@rambler.ru

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate;
Soiuri de plante
Mărci;
Desene şi modele industriale

23-43-40
freshys@hotmail.com

76-53-74
snovac@mail.ru

27-85-29
Fax: 27-85-29
attorney@rambler.ru
83-88-80
Fax: (+373 22) 89-78-88,
(+373) 69014440
nastir@gmail.com
natalia.stirbu@invictus.md
www.invictus.md
44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci;
Denumiri de origine;
Indicaţii geograﬁce;
Desene şi modele industriale;
Invenţii
Mărci,
Desene şi modele industriale

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

20-34-48, 20-34-50
Fax: 22-97-83
buruiana@buruiana.com
alburuiana@gmail.com
www.buruiana.com
Str. Ialoveni nr. 94, ap. 22, 28-47-53, 068113853
MD-2070, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Oneşti nr. 9, Chişinău, 72-36-13, 068296901
Republica Moldova
owanna_mark@mail.ru
Str. Iazului nr. 1, bloc 3,
ap. 10,
MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Modele de utilitate;
Soiuri de plante
Mărci;
Desene şi modele industriale

(+373 22) 46-52-31,
(+373) 79654153
zamisniigh@yahoo.com

Mărci,
Desene şi modele industriale

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Soiuri de plante;
Denumiri de origine
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3

4

99
SOSNOVSCHI Victor
25.01.2010

Str. Ginta Latină nr. 15,
bloc 2, ap. 88,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

101
DANILIUC Ion
28.10.2010

Str. A. Puşkin 60/1, ap. 20, 22-64-82
MD-2005, Chişinău,
069120242
Republica Moldova

102
CHIROŞCA Dorian
28.10.2010

Drumul Viilor nr. 42,
ap. 42,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova

72-89-61
dorianchirosca@yahoo.fr

103
COZLOVA Alexandra
28.10.2010

Bd. Moscova nr. 13,
bloc 2, ap. 34,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Ismail 86/1, ap. 190,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

32-01-74
068093750
ernest_coz@yahoo.com

104
IORGA Iulian
28.10.2010
Baroul avocaţilor din
circumscripţia Curţii de
Apel Chişinău
Cabinetul Avocatului
dr. Aurel Voitic
105
POPA Andrei
28.10.2010
„IP CONSULT” S.R.L.

106
Bazarenco Tatiana
24.06.2011
107
Toma Elena
24.06.2011
108
Sărăteanu Tatiana
24.06.2011

34-15-38
libertango9@rambler.ru

54-70-84
Fax: 54-70-84
069114589
iulian.iorga@gmail.com

5
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale
garantate
Mărci;
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale
garantate;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Soiuri de plante
Mărci;
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale
garantate;
Desene şi modele industriale
Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale
garantate;
Desene şi modele industriale

Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

80-81-93
Mărci
Fax: 80-81-94
069650404
078303091
ofﬁce@ipconsult.md
andrei.popa@ipconsult.md
www.ipconsult.md
Str. Zelinski nr. 22, ap. 53, 55-44-27
Mărci;
079801599
Invenţii
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Trandaﬁrilor nr. 5,
45-52-28
Mărci;
com. Stăuceni, Chişinău, 069111705
Desene şi modele industriale
Republica Moldova
C.P. 1709, MD-2045,
44-96-45
Mărci;
Chişinău,
Fax: 44-62-57
Desene şi modele industriale
Republica Moldova
T.Sarateanu@bmspatent.com
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La 1 septembrie 2011 intră în vigoare noile formulare-tip
ale cererilor şi ale certiﬁcatelor de înregistrare
a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe
Prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 114 din 3 august 2011 au fost aprobate: noile formulare-tip
ale cererilor de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe; formularul-tip al certiﬁcatului de
înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe; formularul-tip al certiﬁcatului de înregistrare a
titularilor marcajelor de control; Lista obiectelor-tip şi seria acestora care pot ﬁ înregistrate în Registrul de Stat al
obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe.
Începând cu 1 septembrie 2011, AGEPI va aplica noile formulare-tip în toate procedurile de recepţionare
a cererilor şi de eliberare a certiﬁcatelor în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.

Lista noilor formulare-tip ale cererilor de înregistrare
a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Denumirea formularului-tip
Cerere de înregistrare a bazei de date
Cerere de înregistrare a emisiunii organizaţiei de difuziune
Cerere de înregistrare a fonogramei
Cerere de înregistrare a interpretării
Cerere de înregistrare a operei audiovizuale/videogramei
Cerere de înregistrare a operei coregraﬁce şi a pantomimei
Cerere de înregistrare a operei de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă
Cerere de înregistrare a operei de artă plastică
Cerere de înregistrare a operei decorative şi aplicate
Cerere de înregistrare a operei derivate
Cerere de înregistrare a operei dramatice
Cerere de înregistrare a operei fotograﬁce
Cerere de înregistrare a operei integrante
Cerere de înregistrare a operei literare
Cerere de înregistrare a operei muzicale
Cerere de înregistrare a operei ştiinţiﬁce
Cerere de înregistrare a programului pentru calculator

Noile formulare-tip pot ﬁ obţinute direct la AGEPI. Acestea, de asemenea,
sunt disponibile la adresa: http://www.agepi.md/md/formulare/index.php?type=7

Lista obiectelor-tip şi seria acestora
care pot ﬁ înregistrate în Registrul de Stat al obiectelor protejate
de dreptul de autor şi drepturile conexe
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Obiectul
Bază de date
Emisiune a organizaţiei de difuziune
Fonogramă
Hartă, plan
Interpretare
Operă audiovizuală
Operă coregraﬁcă şi pantomimă
Operă de arhitectură
Operă de artă decorativă şi aplicată
Operă de artă plastică
Operă derivată
Operă dramatică
Operă fotograﬁcă
Operă integrantă
Operă literară
Operă monumentală şi de sculptură
Operă muzicală
Operă ştiinţiﬁcă
Program pentru calculator
Videogramă

Seria
BD
EM
FO
HP
IN
AV
CP
OA
DA
AP
OD
DR
OF
OI
OL
MS
OM
OŞ
PC
VO

Publicitate ² Anunţuri ² Publicitate ² Anunţuri ² Publicitate ² Anunţuri ² Publicitate

Servicii prestate de AGEPI în domeniul proprietăţii industriale
Solicitanţii naţionali şi străini pot comanda la AGEPI
diverse servicii contra plată, inclusiv:
În domeniul invenţiilor
• determinarea indicelui de clasiﬁcare conform CIB;
• identiﬁcarea obiectului de proprietate industrială;
• perfectarea formularului cererii de brevet de invenţie sau al cererii de brevet de invenţie
de scurtă durată;
• cercetarea documentară tematică;
• cercetarea tematică în BD internaţionale;
• cercetarea documentară după datele bibliograﬁce;
• cercetarea documentară după portofoliul de brevete;
• cercetarea documentară în baza informaţiei tehnico-ştiinţiﬁce (publicaţii periodice);
• traducerea materialelor cererii de brevet din limba rusă;
• eliberarea, la cererea autorilor, a copiei fasciculului titlului de protecţie, copertat cu diploma respectivă;
• eliberarea copiei fasciculului de brevet;
• perfectarea raportului de documentare pentru un obiect al cererii de brevet de invenţie sau al cererii de brevet
de invenţie de scurtă durată.
În domeniul mărcilor
• determinarea indicelui de clasiﬁcare conform CIPS;
• cercetarea documentară a portofoliului deţinut de o anumită ﬁrmă, solicitată de către titular sau de către o
persoană ﬁzică/juridică terţă, privind mărcile înregistrate şi/sau cererile depuse pentru înregistrare în baza
depozitului naţional;
• cercetarea documentară a mărcilor ce conţin elemente identice în BD Mărci naţionale a cererilor de înregistrare
a mărcii şi a mărcilor înregistrate şi ROMARIN cu indicarea mărcilor identice selectate;
• cercetarea documentară a mărcilor ce conţin elemente identice sau asemănătoare în BD Mărci naţionale
a cererilor de înregistrare a mărcii şi a mărcilor înregistrate şi ROMARIN cu indicarea mărcilor similare
şi identice selectate;
• cercetarea documentară privind identiﬁcarea solicitantului cererii de înregistrare a mărcii/titularului mărcii cu
prezentarea informaţiei referitoare la numele complet/denumirea completă şi adresa pentru corespondenţă
în limitele datelor din registrele naţionale;
• cercetarea documentară privind identiﬁcarea unei cereri de înregistrare a mărcii/mărcii înregistrate;
• cercetarea documentară privind mărcile pe clasă cu prezentarea raportului de documentare pe CD-ROM;
• eliberarea copiei din BD Mărci naţionale privind înregistrarea mărcii;
• perfectarea cererii de înregistrare a mărcii pe cale naţională;
• perfectarea cererii de înregistrare a mărcii conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului la Aranjament
sau pentru desemnarea posterioară conform cererii internaţionale;
• perfectarea cererii internaţionale privind operarea modiﬁcărilor referitoare la numele/denumirea şi/sau adresa
titularului/limitarea listei de produse sau servicii;
• perfectarea cererii internaţionale privind renunţarea la cerere/anularea cererii/modiﬁcarea numelui sau adresei
reprezentantului/desemnarea reprezentantului/reînnoirea înregistrării internaţionale/înscrierea modiﬁcărilor
în datele referitoare la licenţă/anularea licenţei.
În domeniul desenelor şi modelelor industriale
• cercetarea documentară selectivă pe baza buletinelor oﬁciale din fondul selectat pe ţări (MD, RU, RO, UA, FI) şi
cererilor depuse conform Aranjamentului de la Haga;
• cercetarea documentară selectivă pe baza buletinelor oﬁciale din fondul selectat pe ţări (UZ, BY, BG, SL, MK,
LT, HU, HR);
• cercetarea documentară selectivă pe baza informaţiei publicate în BOPI (MD) şi cererilor depuse conform
Aranjamentului de la Haga, după solicitant/titular/autor;
• determinarea indicelui de clasiﬁcare conform CIDMI;
• perfectarea cererii de înregistrare a desenelor/modelelor industriale.
De asemenea, AGEPI prestează servicii ce ţin de determinarea statutului juridic al obiectelor de proprietate
industrială (OPI), înregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor asupra OPI, perfectarea cererilor de introducere
a modiﬁcărilor, întocmirea contractelor de autor, servicii informaţional-bibliograﬁce, editorial-poligraﬁce ş.a.
Pentru informaţii detaliate privind gama completă de servicii prestate,
termenele de executare, tarifele, precum şi pentru obţinerea formularelor-tip
ale cererilor de prestare a serviciilor, accesaţi:
http://www.agepi.md/md/servicii/
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a Bibliotecii
sau on-line pe adresa: http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/bopi.php
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială pe suport hârtie şi pe CD-ROM este nelimitată
şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).
Preţurile de abonare:
Ü

BOPI pe suport hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü

BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: 40-05-01; 40-06-07; 40-06-08
fax: 44-01-19
e-mail: ofﬁce@agepi.md
www.agepi.md
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