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AGEPI – 19 ani de la fondare
La 8 septembrie 2011 s-au împlinit 19 ani de la fondarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). La baza instituirii sale se aﬂă Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova din 25 mai 1992 cu privire la crearea Agenţiei de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale şi Hotărârea Guvernului din 8 septembrie 1992 despre aprobarea
Regulamentului privind activitatea şi structura AGEPI. În baza Codului cu privire la ştiinţă
şi inovare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 13 septembrie 2004, Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale a fuzionat cu Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor, noua
instituţie primind denumirea pe care o poartă actualmente.
În virtutea misiunii sale de a acorda o protecţie juridică sigură proprietăţii intelectuale, de a
susţine şi impulsiona procesul inovaţional şi competitivitatea instituţiilor de cercetare-dezvoltare, a
întreprinderilor şi organizaţiilor din Republica Moldova în domeniul creativităţii, AGEPI realizează cu
succes programul său de recepţionare şi examinare a cererilor şi de acordare a titlurilor de protecţie
pentru obiectele de proprietate intelectuală.
Prin activitatea sa privind sensibilizarea societăţii asupra necesităţii de a proteja capitalul intelectual, înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală, informarea, instruirea, promovarea şi
susţinerea inventatorilor şi oamenilor de creaţie, colaborarea internaţională în domeniul proprietăţii
intelectuale, AGEPI aduce o contribuţie substanţială la dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a
proprietăţii intelectuale şi la integrarea acestuia în sistemul mondial, realizând astfel politica de stat în
domeniu.
În ultimii ani au avut loc mari schimbări în domeniul legislaţiei de proprietate intelectuală.
Necesitatea ajustării normelor ce reglementează protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală în ţara noastră la standardele internaţionale şi europene a condus la adoptarea a 5 legi noi
în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate industrială (invenţii, mărci, desene şi modele industriale,
soiuri de plante, indicaţii geograﬁce, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate), a Legii
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi a cadrului normativ de aplicare a prevederilor
acestor legi.
Brevetarea/înregistrarea şi valoriﬁcarea obiectelor de proprietate intelectuală în cele mai prioritare
domenii constituie acel motor al progresului economic, social şi cultural, de care are atât de mare
nevoie ţara noastră. Datele statistice ne demonstrează că, în poﬁda diﬁcultăţilor de ordin economic,
comunitatea cercetătorilor, inventatorilor, autorilor şi compozitorilor, artiştilor şi interpreţilor este în
continuă activitate creatoare.
Din 1993 şi până la 1 septembrie 2011 la AGEPI au fost depuse 108394 de cereri de protecţie
a obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv 105521 de cereri pentru obiecte de proprietate
industrială şi 2873 de cereri pentru obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe. Dintre acestea,
29368 de cereri au fost depuse de către solicitanţii naţionali şi 79026 de cereri – de către solicitanţii
străini. În aceeaşi perioadă, AGEPI a eliberat, în numele statului, 30286 de titluri de protecţie,
inclusiv 27577 de titluri de protecţie pentru obiecte de proprietate industrială şi 2709 de titluri de
protecţie pentru obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe.
De menţionat că la 1 septembrie 2011 pe teritoriul Republicii Moldova erau valabile circa
42000 de mărci internaţionale, înregistrate prin procedura Aranjamentului de la Madrid, circa
2101 de înregistrări ale desenelor şi modelelor industriale prin procedura Aranjamentului de
la Haga, circa 800 de denumiri de origine înregistrate prin procedura Aranjamentului de la
Lisabona şi 3274 de brevete eurasiatice.
Datorită susţinerii acordate de către AGEPI, în lume a devenit cunoscută o întreagă pleiadă de
inventatori, scriitori şi artişti din Republica Moldova, în primele rânduri aﬂându-se cei 26 de laureaţi
ai Medaliei de Aur OMPI „Inventator Remarcabil” şi 5 laureaţi ai Medaliei de Aur OMPI „Pentru
Creativitate”.
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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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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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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
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

INVENŢII
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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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(21) a 2010 0037 (13) A2
(51) Int. Cl.: A63F 9/24 (2006.01)
(22) 2010.03.04
(71)(72) MORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg,
MD
(74) PARASCA Dumitru
(54) Procedeu de formare a deprinderilor de
efectuare a gimnasticii de dimineaţă şi a
exerciţiilor fizice şi sistem de instruire
pentru realizarea acestui procedeu
(57) Invenţia se referă la domeniul jocurilor electronice, destinate pentru a stimula interesul
copiilor faţă de educaţia fizică şi/sau de efectuarea exerciţiilor fizice.
Procedeul de formare a deprinderilor de efectuare a gimnasticii de dimineaţă şi a exerciţiilor fizice şi sistemul de instruire pentru realizarea acestui procedeu constau în aceea că
procesul jocului cu jucăria populară, ce imită
viaţa „Prietenului virtual”, starea generală a
căruia este determinată de atenţia acordată,
hrănirea şi îngrijirea acestuia, este realizat de
copil cu ajutorul unor organe de comandă. În
joc se introduce suplimentar o influenţă proporţională asupra stării „Prietenului virtual”
prin activitatea motrică obiectivă a copilului,
ce depinde de calitatea şi timpul de efectuare
de către copil a gimnasticii de dimineaţă şi a
altor exerciţii fizice pe parcursul zilei. Activitatea motrice se măsoară obiectiv prin intermediul procedeelor cunoscute cu ajutorul dispozitivului de joc, amplasat în ceasurile electronice pentru copii, vândute în set cu jucăria de
bază.
Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)

(57)
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*
* *
Method of developing skills for doing
morning exercises and physical exercises
and training system for the implementation of this method
The invention relates to the field of electronic
games designed to stimulate children’s interest in physical education and/or in doing
physical exercises.
The method of developing skills for doing
morning exercises and physical exercises and
training system for the implementation of this
method consists in that the process of playing
with the popular toy, imitating the life of the
“Virtual friend”, whose general condition is determined by the paid attention, feeding and
care thereof, is carried out by the child with
the help of operating controls. In the game is
additionally introduced a proportional influence on the state of the “Virtual friend” by the

INVENTIONS
objective motion activity of the child, depending on the quality and time of doing by the
child of morning exercises and other physical
exercises during the day. The motion activity
is objectively measured by known methods
using the gaming device located in the children’s electronic watch, sold in the set with the
basic toy.
Claims: 2
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Способ формирования навыков к выполнению утренней зарядки и физических упражнений и система обучения
для осуществления этого способа
Изобретение относится к области электронных игр, предназначенных для стимулирования интереса детей к физической
культуре и/или к выполнению физических
упражнений.
Способ формирования навыков к выполнению утренней зарядки и физических упражнений и система обучения для осуществления этого способа заключается в том,
что процесс игры с популярной игрушкой,
имитирующей жизнь «Виртуального друга», общее состояние которого определяется вниманием, кормлением и уходом за
ним, осуществляется ребенком с помощью
органов управления. В игру дополнительно
вносится пропорциональное влияние на
состояние «Виртуального друга» объективной двигательной активностью ребенка,
зависящей от качества и времени выполнения ребенком утренней зарядки и других
физических упражнений в течение дня.
Двигательная активность объективно измеряется известными способами с помощью игрового устройства, расположенного
в детских электронных часах, продающихся в комплекте с основной игрушкой.
П. формулы: 2
Фиг.: 2

(21) a 2010 0053 (13) A2
(51) Int. Cl.: D05C 1/02 (2006.01)
(22) 2010.04.19
(71)(72) ANDRIŢCU Alexandru, MD
(54) Dispozitiv de ţesut (variante)
(57) Invenţia se referă la brodare, în special la dispozitive de ţesut.
Dispozitivul de ţesut conţine o ramă-suport
(20), pe care este amplasat un cadru dreptunghiular (12) cu două bare verticale imobile
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şi două bare orizontale detaşabile rotative (4).
Dispozitivul mai conţine un panou (6), pe care
se derulează foile pentru ţesut, o funie (25) şi o
pârghie (23) pentru sprijinirea mâinii, pânză (24)
şi iluminator (9) pentru iluminarea pânzei (24).
Revendicări: 4
Figuri: 16
*
(54)
(57)

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

* *
Device for weaving (variants)
The invention relates to embroidery, in particular to devices for weaving.
The device for weaving comprises a framesupport (20), on which is placed a rectangular
frame (12) with two vertical fixed bars and two
removable rotary horizontal bars (4). The device
also includes a panel (6), on which are tightened
the sheets for weaving, a rope (25) and a lever
(23) for supporting the arm, cloth (24) and a
lamp (9) to illuminate the cloth (24).
Claims: 4
Fig.: 16

(54)
(57)

*
* *
Устройство для тканья (варианты)
Изобретение относится к вышиванию, в
частности к устройствам для тканья.
Устройство для тканья содержит рамуопору (20), на которой размещена прямоугольная рама (12) с двумя вертикальными
неподвижными стержнями и двумя горизонтальными съемными вращающимися
стержнями (4). Устройство также содержит
панель (6), на которую натягивают листы
для тканья, трос (25) и рычаг (23) для опирания руки, ткань (24) и светильник (9) для
освещения ткани (24).

a 2010 0039 (13) A2
Int. Cl.: F03D 3/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
2010.03.05
BURCIU Andrei, MD; BURCIU Vitalie, MD
BURCIU Andrei, MD; BURCIU Vitalie, MD;
BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD
Staţie eoliană (variante)
Invenţia se referă la instalaţii eoliene, în special la staţii eoliene electrice destinate transformării energiei eoliene în energie electrică.
Staţia eoliană conţine un turn (1) amplasat
vertical şi grupe de turbine (2), fixate în partea
superioară în jurul turnului (1). Arborii (3) grupelor de turbine (2) sunt executaţi din părţi
componente şi fixaţi în reazeme cu rulmenţi
(4), unite rigid cu grinzi (5). Grinzile (5) sunt
amplasate orizontal în partea superioară a
turnului (1) şi unite cinematic cu el. Pe partea
superioară a turnului (1) este fixat rigid un
transbordor spaţial (7), la care sunt fixate
grinzile (5). Arborii (3) grupelor de turbine (2)
sunt uniţi cu un generator electric (9).
Revendicări: 26
Figuri: 3

(54)
(57)

П. формулы: 4
Фиг.: 16

*
* *
Wind-driven plant (variants)
The invention relates to wind-driven plants, in
particular to wind-driven electric plants destined for wind-to-electric energy conversion.
The wind-driven plant comprises a vertically
located tower (1) and groups of turbines (2),
fixed in the upper part of the tower (1). The
shafts (3) of the groups of turbines (2) are
made of component parts and fixed in carriers
with bearings (4), rigidly connected to beams
(5). The beams (5) are placed horizontally in
the upper part of the tower (1) and kinematically connected to it. On the upper part of the
tower (1) is rigidly fixed a spatial transborder
(7), to which are attached the beams (5). The
shafts (3) of the groups of turbines (2) are
connected to an electric generator (9).
Claims: 26
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Ветростанция (варианты)
Изобретение относится к ветроустановкам,
в частности к электрическим ветростанциям, предназначенным для преобразования
ветряной энергии в электрическую.
Ветростанция содержит вертикально расположенную башню (1) и группы турбин (2),
закрепленные в верхней части вокруг баш-
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ни (1). Валы (3) групп турбин (2) выполнены из составных частей и закреплены в
опорах с подшипниками (4), жестко соединенными с балками (5). Балки (5) размещены горизонтально в верхней части башни (1) и кинематически соединены с ней.
На верхней части башни (1) жестко закреплен пространственный трансбордер (7), к
которому прикреплены балки (5). Валы (3)
групп турбин (2) соединены с электрогенератором (9).
П. формулы: 26
Фиг.: 3

INVENTIONS
turnuri (7), unite cu porţiunile arcuite (6), precum şi cel puţin un generator de curent alternativ (10), care obţine energia electrică datorită curentului de aer, ce trece prin turnuri (7).
Revendicări: 10
Figuri: 3
*
(54)
(57)

* *
Power plant operated by perpendicular air
currents
The invention relates to wind-driven plants, in
particular to power plants operated by perpendicular air currents.
The power plant operated by perpendicular air
currents includes at least one base (5) with
controlled selection for air intake (3), at least
one curved part (6), directing the air intake
and/or air entering through the base (5), at
least one or two towers (7), combined with the
curved parts (6), as well as at least one AC
generator (10), receiving electric energy due
to the air current, passing through the said
towers (7).
Claims: 10
Fig.: 3

(21)
(51)

a 2011 0045 (13) A2
Int. Cl.: F03D 9/00 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03G 6/04 (2006.01)
(22) 2008.12.26
(31) 2008/8491
(32) 2008.11.10
(33) TR
(85) 2011.05.12
(86) PCT/TR2008/000147, 2008.12.26
(87) WO 2010/053461 A2, 2010.05.14
(71)(72) SİNEKLİOĞLU Nuri, TR; KURBAN Ertugrul,
TR
(74) MARGINE Ion
(54) Centrală electrică pusă în funcţiune de curenţi de aer perpendiculari
(57) Invenţia se referă la instalaţii eoliene, în special la centralele electrice puse în funcţiune de
curenţi de aer perpendiculari.
Centrala electrică pusă în funcţiune de curenţi
de aer perpendiculari include cel puţin un soclu (5) cu priză de admisiune reglabilă a aerului (3), cel puţin o porţiune arcuită (6), care direcţionează aerul de admisiune şi/sau aerul
furnizat prin soclu (5), cel puţin unul sau două
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(54)

(57)

*
* *
Электростанция, приводимая в действие перпендикулярными потоками воздуха
Изобретение относится к ветроустановкам,
в частности к электростанциям, приводимым в действие перпендикулярными потоками воздуха.
Электростанция, приводимая в действие
перпендикулярными потоками воздуха,
включает, по меньшей мере, одно основание (5) с регулируемым отбором для всасывания воздуха (3), по меньшей мере одну изогнутую часть (6), направляющую
всасываемый воздух и/или воздух, поступаемый через основание (5), по меньшей
мере одну или две башни (7), соединенные
с изогнутыми частями (6), а также по
меньшей мере один генератор переменного тока (10), получающий электроэнергию
благодаря потоку воздуха, проходящему
через башни (7).
П. формулы: 10
Фиг.: 3
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(54)
(57)

(21) a 2010 0013 (13) A2
(51) Int. Cl.: G01R 29/08 (2006.01)
(22) 2010.02.02
(71)(72) COSOV Vilghelm, MD; COVALICOV Mihail,
RU; COSOVA Tatiana, MD; MATIUŞENSCHI
Alexandru, MD
(54) Dispozitiv pentru măsurarea intensităţii
câmpului electromagnetic alternativ
(57) Invenţia se referă la tehnica măsurărilor şi
poate fi folosită la măsurarea intensităţii câmpurilor electromagnetice alternative naturale şi
artificiale.
Dispozitivul include un corp (1), în care sunt
amplasate o sursă de alimentare (2), unită
prin întrerupător (3) cu un amplificator de putere (13), iar printr-un rezistor reglabil (4) − cu
contactul de intrare (5) al antenei nemetalice
(6). Rezistorul reglabil (4) este unit printr-un
circuit electric cu o diodă de frecvenţă foarte
înaltă de polaritate directă (8) şi cu o diodă de
frecvenţă foarte înaltă de polaritate inversă
(11). Dioda de frecvenţă foarte înaltă de polaritate directă (8) este unită prin rezistorul de
referinţă (9) cu o bornă la corp (1). Dioda de
frecvenţă foarte înaltă de polaritate inversă
(11) printr-un filtru (12) este unită cu intrarea
unui amplificator de putere (13), ieşirea căruia
este unită cu intrarea unui detector de ieşire
(14), ieşirea căruia, la rândul său, prin semnalizatorul de pericol (15), conectat în serie în
calitate de sarcină, este unită cu polul negativ
al sursei de alimentare (2) şi cu corpul (1).
Dispozitivul mai include un voltmetru numeric
(16), conectat în paralel cu semnalizatorul de
pericol (15).
Revendicări: 4
Figuri: 1
*
*

*

Device for measuring the intensity of alternating electromagnetic field
The invention relates to the measuring technique, and can be used to measure the intensity of natural and artificial alternating electromagnetic fields.
The device includes a housing (1), wherein
are placed a power supply (2), connected
through a switch (3) to a power amplifier (13),
and through a controlled resistor (4) − to the
input contact (5) of a non-metallic antenna (6).
The controlled resistor (4) is connected
through an electric circuit to a microwave diode of straight polarity (8) and to a microwave
diode of reverse polarity (11). The microwave
diode of straight polarity (8) is connected via a
reference resistor (9) by a terminal to the
housing (1). The microwave diode of reverse
polarity (11) through a filter (12) is connected
to the input of a power amplifier (13), whose
output is connected to the input of an output
detector (14), whose output, in turn, through a
danger alarm (15), connected in series as a
load, is connected to the negative pole of the
power supply (2) and to the housing (1). The
device also includes a digital voltmeter (16),
connected in parallel to the danger alarm (15).
Claims: 4
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Устройство для измерения напряженности переменного электромагнитного поля
Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для измерения напряженности естественных и искусственных переменных электромагнитных полей.
Устройство включает корпус (1), в котором
размещены источник питания (2), соединенный через выключатель (3) с усилителем мощности (13), а через управляемый
резистор (4) − с входным контактом (5) неметаллической антенны (6). Управляемый
резистор (4) соединен через электрическую цепь с СВЧ-диодом прямой полярности (8) и СВЧ-диодом обратной полярности
(11). СВЧ-диод прямой полярности (8) соединен через опорный резистор (9) клеммой к корпусу (1). СВЧ-диод обратной полярности (11) через фильтр (12) соединен
со входом усилителя мощности (13), выход
которого соединен со входом выходного
детектора (14), выход которого, в свою
очередь, через сигнализатор опасности
(15), включенный последовательно в качестве нагрузки, соединен с отрицательным
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полюсом источника питания (2) и с корпусом (1). Устройство также включает цифровой вольтметр (16), подключенный параллельно сигнализатору опасности (15).

(54)
(57)

П. формулы: 4
Фиг.: 1

Method for identification of an object
The invention relates to the field of information
technologies and can be used to create information material resources identification
systems, namely to form databases of material resources, made of both current-conducting
and dielectric materials.
The peculiarity of the method for manufacturing the identification tag consists in that over a
set of identification tags with pre-deposited
identification numbers and information coordinate grids is set a disperser, spraying the liquid in the form of polydispersed droplets. As
liquid is selected a substance, which after drying can form on the surface of the set of identification tags persistent spots.
Claims: 5
Fig.: 1

(21)
(51)

(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

a 2010 0009 (13) A2
Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
2010.01.19
ŞCHILIOV Vladimir, MD
ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae,
MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD
Procedeu de identificare a obiectului
Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor
informaţionale şi poate fi utilizată la crearea
sistemelor informaţionale de identificare a resurselor materiale, şi anume, pentru formarea
bazelor de date ale resurselor materiale, executate atât din materiale electroconductoare,
cât şi din materiale dielectrice.
Particularitatea procedeului de confecţionare a
marcajului de identificare constă în aceea că
deasupra unui set de marcaje de identificare
cu numere de identificare şi grile informaţionale
de coordonate, aplicate în prealabil, este instalat un dispersor, care pulverizează lichidul în
formă de picături polidisperse. În calitate de lichid este selectată o substanţă, capabilă după
uscare să formeze pe suprafaţa setului de
marcaje de identificare pete durabile.
Revendicări: 5
Figuri: 1
*
*
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(54)
(57)

*
* *
Способ идентификации объекта
Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при создании информационных систем идентификации материальных
ресурсов, а именно, для формирования
баз данных материальных ресурсов, выполненных как из электропроводящих, так
и из диэлектрических материалов.
Особенность способа изготовления идентификационной метки состоит в том, что
над набором идентификационных меток с
предварительно нанесенными идентификационными номерами и информационными координатными сетками, устанавливают диспергатор, распыляющий жидкость в
виде полидисперсных капель. В качестве
жидкости выбирается вещество, способное
после высыхания формировать на поверхности набора идентификационных меток
стойкие пятна.
П. формулы: 5
Фиг.: 1

(21)
(51)

a 2010 0010 (13) A2
Int. Cl.: 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)

INVENŢII
(22)
(71)
(72)

(54)
(57)

2010.01.19
ŞCHILIOV Vladimir, MD
ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae,
MD; ADAMCIUC Arcadi, MD; ŞCHILIOV
Dumitru, MD
Procedeu de recepţionare a informaţiei de
pe marcajul de identificare
Invenţia se referă la tehnologii informaţionale,
în special la procedee de recepţionare a informaţiei de pe marcajul de identificare.
Procedeul de recepţionare a informaţiei de pe
marcajul de identificare include iluminarea
sub un unghi a marcajului de identificare, fotografierea digitală a lui cu fixarea concomitentă a extremităţilor umbrelor de la particulele marcajului, precum şi introducerea în baza
de date a informaţiei despre unghiul de iluminare a marcajului şi informaţiei inseparabile în
formă de segmente, care unesc centrele de
amplasare ale particulelor şi centrele extremităţilor umbrelor de la particule.

MD - BOPI 9/2011
об угле освещения метки и неразрывно связанной информации в виде отрезков, соединяющих центры расположения частиц и центры вершин теней от частиц.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

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

Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Method of information readout from the
identification tag
The invention relates to information technologies, in particular to methods of information
readout from the identification tag.
The method of information readout from the
identification tag includes illumination at an
angle of the identification tag, digital photography thereof with simultaneous fixation of
the tag particle shadow vertices, as well as introduction into the database of the information
about the tag illumination angle and the inseparably linked information in the form of segments, joining the particle location centers
and the particle shadow vertex centers.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Способ снятия информации с идентификационной метки
Изобретение относится к информационным
технологиям, в частности к способам снятия
информации с идентификационной метки.
Способ снятия информации с идентификационной метки включает освещение под углом идентификационной метки, ее цифровое
фотографирование с одновременным фиксированием вершин теней от частиц метки, а
также введение в базу данных информации

a 2010 0008 (13) A2
Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
2010.01.19
ŞCHILIOV Vladimir, MD
ŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae,
MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD
Marcaj de identificare şi procedeu de creare a acestuia
Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor
informaţionale şi poate fi utilizată la crearea
sistemelor informaţionale de identificare a resurselor materiale.
Particularitatea marcajului de identificare şi a
procedeului de creare a acestuia constă în
aceea că partea informaţională a marcajului
este prelucrată cu material transparent, de
exemplu, smalţ cu conţinut preponderent de
cuarţ. În calitate de material transparent este
selectat un material cu coeficientul de dilatare
termică egal cu coeficientul de dilatare termică al materialului marcajului.
Revendicări: 4
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Identification tag and method for its creation
The invention relates to the field of information
technologies and can be used to create information material resources identification
systems.
The peculiarity of the identification tag and
method for its creation consists in that the information part of the tag is treated with a
transparent material, for example, glaze with
primary quartz content. As transparent material is selected a material with the thermal
expansion coefficient equal to the thermal expansion coefficient of the tag material.
Claims: 4
Fig.: 3
*
*

*
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Идентификационная метка и способ ее
создания
Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при создании идентификационных информационных систем материальных ресурсов.
Особенность идентификационной метки и
способа ее создания заключается в том,
что информационная часть метки обрабо-

INVENTIONS
тана прозрачным материалом, например,
глазурью с преимущественным содержанием кварца. В качестве прозрачного материала выбирают материал с коэффициентом термического расширения, равным
коэффициенту термического расширения
материала метки.
П. формулы: 4
Фиг.: 3

INVENŢII
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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)

4126 (13) B1
Int. Cl.: C07C 337/08 (2006.01)
C07C 25/13 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/03 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
A61P 13/08 (2006.01)
(21) a 2010 0129
(22) 2010.11.15
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) GULEA Aurelian, MD; JALBĂ Angela, MD;
BARBĂ Nicanor, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
SOFRONI Larisa, MD; POIRIER Donald, CA
(54) N,N'-[4,4'-(perfluoro-1,4-fenilendioxi)-bis(4,1fenilen)]-bis[2-(piridin-2-ilmetilen)hidrazincarbotioamidă] şi utilizarea ei în calitate
de inhibitor al proliferării celulelor LNCaP
ale cancerului prostatei
(57) Invenţia se referă la chimia organică, şi anume la sinteza compuşilor biologic activi din
clasa tiosemicarbazonelor şi poate găsi aplicare în medicină la profilaxia şi tratarea cancerului prostatei.
Esenţa invenţiei constă în aceea că a fost
sintetizat un compus nou pornind de la 4,4'(perfluoro-1,4-fenilendioxi)dianilină, care a
fost supusă următorului şir de transformări:
trecerea în bis-tiouree la interacţiunea cu
dimetiltiouram; dezaminarea cu acid sulfuric
în bis-izotiocianat; transformarea la hidrazinoliză în bis-tiosemicarbazida respectivă, care a fost în continuare condensată cu
2-formilpiridină. În final se obţine N,N'-[4,4'-(perfluoro-1,4-fenilendioxi)-bis(4,1-fenilen)]-bis[2(piridin-2-ilmetilen)hidrazincarbotioamidă] cu
formula:
HC N HN C NH
N

F

F

F

F

O

O

S

NH C NH N CH
S

N

Bis-tiosemicarbazona obţinută posedă activitate anticancerigenă, care depăşeşte de 1,5
ori activitatea doxorubicinei.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în extinderea arsenalului de inhibitori ai proliferării
celulelor LNCaP ale cancerului prostatei.
Revendicări: 2

(54)
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*
* *
N,N'-[4,4'-(perfluoro-1,4-phenylenedioxy)-bis
(4,1-phenylene)]-bis[2-(pyridine-2-ilmethylene)hydrazinecarbothioamide] and use threof
as prostate cancer LNCaP cell proliferation inhibitor

(57)

The invention relates to organic chemistry,
namely to the synthesis of biologically active
compounds from the class of thiosemicarbazones and can be used in medicine for the
prevention and treatment of prostate cancer.
Summary of the invention consists in that it
was synthesized a new compound proceeding from 4,4'-(perfluoro-1,4-phenylenedioxy)
dianiline, which was subjected to the following series of transformations: conversion into
bis-thiourea upon interaction with dimethylthiouram; deamination with sulfuric acid in
bis-isothiocyanate; conversion upon hydrazinolysis into appropriate bis-thiosemicarbazide, which was further condensed with
2-formylpyridine. Finally, it is obtained N,N'[4,4'-(perfluoro-1,4-phenylenedioxy)-bis(4,1-phenylene)]-bis[2-(pyridine-2-ilmethylene)hydrazinecarbothioamide] with the formula:
HC N HN C NH
N

F

F

F

F

O

O

S

NH C NH N CH
S

N

The resulting bis-thiosemicarbazone possesses anticancer activity, which 1.5 times
exceeds the activity of doxorubicine.
The technical result of the invention is to expand the range of prostate cancer LNCaP
cell proliferation inhibitors.
Claims: 2

(54)

(57)

*
* *
N,N'-[4,4'-(перфторо-1,4-фенилендиокси)бис(4,1-фенилен)]-бис[2-(пиридин-2-илметилен)гидразинкарботиоамид] и его использование в качестве ингибитора пролиферации клеток LNCaP рака простаты
Изобретение относится к органической
химии, а именно к синтезу биологически
активных соединений из класса тиосемикарбазонов и может найти применение в
медицине для профилактики и лечения
рака простаты.
Сущность изобретения заключается в
том, что было синтетизировано новое соединение исходя из 4,4'-(перфторо-1,4фенилендиокси)дианилина, который был
подвергнут следующему ряду превращений: перевод в бис-тиомочевину при
взаимодействии с диметилтиоурамом; дезаминирование в серной кислоте в бисизотиоцианат; перевод при гидразинолизе
в соответствующий бис-тиосемикарбазид,
который далее был конденсирован с 2формилпиридином. В заключении получают
N,N'-[4,4'-(перфторо-1,4-фенилендиокси)-

INVENŢII
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бис(4,1-фенилен)]-бис[2-(пиридин-2-илметилен)гидразинкарботиоамид] с формулой:
HC N HN C NH
N

F

F

F

F

O

O

(54)

NH C NH N CH

S

S

N

(57)

Полученный бис-тиосемикарбазон обладает противораковой активностью, которая в 1,5 раза превосходит активность
доксорубицина.
Технический результат изобретения заключается в расширении спектра ингибиторов пролиферации клеток LNCaP рака
простаты.
П. формулы: 2

4127 (13) B1
Int. Cl.: C07D 213/50 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) a 2010 0109
(22) 2010.10.06
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina,
MD; ŢAPCOV Victor, MD
(54) Utilizare a di(µ-S)-bis{cloro-[1-(piridin-2-il)
etanon-4-metiltiosemicarbazonato(1-)]
cupru} în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de Staphylococcus
aureus
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la un compus coordinativ al cuprului biologic activ din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie, care poate fi utilizat în calitate
de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă
de Staphylococcus aureus.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană
faţă de Staphylococcus aureus a di(µ-S)bis{cloro-[1-(piridin-2-il)etanon-4-metiltiosemicarbazonato(1-)]cupru} cu formula:

Use of di(µ-S)-bis{chloro-[1-(pyridine-2-yl)
ethanone-4-methylthiosemicarbazonato(1-)]
copper} as substance with antimicrobial
activity against Staphylococcus aureus
The invention relates to chemistry and medicine, namely to a biologically active coordination compound of copper from the class of thiosemicarbazonates of transition metals, which
can be used as substance with antimicrobial
activity against Staphylococcus aureus.
Summary of the invention consists in the use
as substance with antimicrobial activity
against Staphylococcus aureus of di(µ-S)bis{chloro-[1-(pyridine-2-yl)ethanone-4-methylthiosemicarbazonato(1-)]copper} with the
formula:

(11)
(51)

H3C NH

N Cl
N
S Cu

N
N
H3C

Cu S
Cl N

CH3
N

H3C NH

N Cl
S Cu N

N
N
H3C

N

HN CH3

Claims: 1
*
*

(54)

(57)

*
Использование ди(µ-S)-бис{хлоро-[1-(пиридин-2-ил)этанон-4-метилтиосемикарбазонато(1-)]меди} в качестве вещества с
антимикробной активностью в отношении Staphylococcus aureus
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к биологически активному
координационному
соединению меди
класса тиосемикарбазонатов переходных
металлов, которое может быть использовано в качестве вещества с антимикробной активностью в отношении Staphylococcus aureus.
Сущность изобретения заключается в использовании в качестве вещества с антимикробной активностью в отношении
Staphylococcus aureus ди(µ-S)-бис{хлоро[1-(пиридин-2-ил)этанон-4-метилтиосемикарбазонато(1-)]меди} формулы:

H3C NH
N
N

HN CH3

Cu S
Cl N

CH3

H3C

N Cl
N
S Cu
Cu S
Cl N

CH3
N

HN CH3

П. формулы: 1

Revendicări: 1
*
*

*
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4128 (13) B1
Int. Cl.: G01R 15/00 (2006.01)
G01R 15/04 (2006.01)
(21) a 2010 0044
(22) 2010.03.19
(71)(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD
(72) BADINTER Efim, MD; COLPACOVICI Iulian,
MD; DANILIUC Ion, MD; CLEIMENOV
Vladimir, MD; COJOCARU Dumitru, MD
(54) Divizor de înaltă tensiune
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor
electrice şi poate fi utilizată pentru măsurarea tensiunilor alternative şi cercetarea tensiunilor de impuls.
Divizorul de înaltă tensiune conţine un braţ
de înaltă tensiune şi un ecran rezistiv, executate în formă de coloane de rezistoare cilindrice, conectate consecutiv, totodată braţul
de înaltă tensiune este amplasat coaxial în
ecranul rezistiv, acestea fiind amplasate întrun ecran metalic comun, executat în formă
de con, legat la pământ, cu posibilitatea deplasării axiale reciproce, şi un braţ de joasă
tensiune. Prima bornă a braţului de înaltă
tensiune este conectată la potenţialul înalt,
iar cea de-a doua bornă este conectată la
prima bornă a braţului de joasă tensiune, a
doua bornă a lui fiind legată la pământ.
Punctul de conexiune a braţului de înaltă
tensiune cu braţul de joasă tensiune este unit
printr-un repetor de tensiune cu ieşirea ecranului rezistiv, formând borna de ieşire a divizorului de tensiune.

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 3
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
High-voltage divider
The invention relates to the field of electrical
measurements and can be used for measurement of alternating current voltages and
study of pulse voltages.
The high-voltage divider comprises a highvoltage arm and a resistive screen, made in
the form of cylindrical resistor columns, connected in series, at the same time the high-

voltage arm is located coaxially in the resistive screen, located in a grounded common
metal screen, made in the form of a cone,
with the possibility of mutual axial displacement, and a low-voltage arm. The first lead of
the high-voltage arm is connected to the high
potential, and the second lead is connected
to the first lead of the low-voltage arm, the
second lead of which is grounded. The point
of connection of the high-voltage arm to the
low-voltage arm is connected through a voltage follower to the output of the resistive
screen, forming the output lead of the voltage
divider.
Claims: 3
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Высоковольтный делитель напряжения
Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано для измерения напряжений
переменного тока и исследования импульсных напряжений.
Высоковольтный делитель напряжения
содержит высоковольтное плечо и резистивный экран, выполненные в виде колонн цилиндрических резисторов, соединенных последовательно, при этом высоковольтное плечо расположено коаксиально в резистивном экране, расположенные в выполненном в виде конуса, заземленном общем металлическом экране с
возможностью взаимного осевого перемещения, и низковольтное плечо. Первый
вывод высоковольтного плеча подключен
к высокому потенциалу, а второй вывод
подключен к первому выводу низковольтного плеча, второй вывод которого заземлен. Точка соединения высоковольтного
плеча с низковольтным плечом соединена
через повторитель напряжения с выходом
резистивного экрана, образуя выходной
вывод делителя напряжения.
П. формулы: 3
Фиг.: 1

INVENŢII
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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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(11)
(51)

414 (13) Y
Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
(21) s 2011 0094
(22) 2011.05.23
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
(72) BOTNARI Vasile, MD; CHINTEA Pavel, MD;
BOROVSKAIA Alla, MD
(54) Procedeu de tratare a seminţelor de ceapă
(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 tomatozidă cu formula
5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-β-D-glucopiranozil(1→2)-β-D-glucopiranozil(1→4)-β-D-galactopiranozid]-26-O-β-D-glucopiranozid cu concentraţia de 0,001…0,01%, timp de 5 min.
Rezultatul invenţiei constă în utilizarea unui
preparat cu un preţ de cost mai redus, care
sporeşte energia germinativă a seminţelor.

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for treating onion seeds
The invention relates to agriculture, particularly plant growing, and can be used to control the onion growth and development
processes.
The process, according to the invention, includes soaking of onion seeds before sowing
into an aqueous solution of tomatozide with
the formula 5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-βD-glucopyranosyl(1→2)-β-D-glucopyranosyl
(1→4)-β-D-galactopyranoside]-26-O-β-D-glucopyranoside with the concentration of
0.001…0.01%, during 5 minutes.
The result of the invention consists in the use
of a preparation with a lower cost, which increases the seed germinative energy.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ обработки семян лука
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству, и
может быть использовано для регулирования процессов роста и развития лука.

INVENTIONS
Способ, согласно изобретению, включает
замачивание семян лука перед посевом в
водном растворе томатозида с формулой
5α-фуростан-3β,22,26-триол-3-[O-β-D-глюкопиранозил(1→2)-β-D-глюкопиранозил(1→4)β-D-галактопиранозид]-26-O-β-D-глюкопиранозид с концентрацией 0,001…0,01%, в
течение 5 минут.
Результат изобретения состоит в использовании препарата с более низкой себестоимостью, который повышает энергию
прорастания семян.
П. формулы: 1

(11) 415 (13) Y
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)
(21) s 2010 0209
(22) 2010.12.03
(71)(73)
INSTITUŢIA
PUBLICĂ
INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) BOGDAN Ion, MD
(54) Procedeu de formare direcţionată a sistemului radicular la plantă multianuală
permutabilă
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la un
procedeu de formare direcţionată a sistemului
radicular la plantă multianuală permutabilă care
poate fi utilizată pentru plantarea viilor, livezilor,
plantaţiilor dendrologice şi decorative.
Procedeul de formare direcţionată a sistemului
radicular la plantă multianuală permutabilă include plantarea rădăcinilor plantei în trei containere tubulare cu substrat nutritiv cu înălţimea
de 1,5 m şi diametrul de 10…12 cm, unite în
formă de trepied vertical, executate din masă
plastică şi înzestrate cu drenuri şi nuieluşe în
calitate de suport temporar pentru creşterile
anuale ale plantei, care se plasează pe locul de
vegetare cu înde-părtarea părţilor bazale ale
trepiedului la 25…30 cm, cu cultivarea
ulterioară, totodată în al 10-lea an după plantare containerele tubulare se scot, iar înainte de
permutarea plantei se efectuează tăierea
rădăcinilor extinse în afara containerului la
adâncimea de 10…20 cm.
Rezultatul constă în mărirea productivităţii individuale a plantei, sporirea nivelului de control
asupra creşterii şi dezvoltării plantei, simplificarea tehnologiei de permutare a plantei.
Revendicări: 5
Figuri: 3
*
*
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(54)
(57)

Process for directional formation of the
root system in a portable perennial plant
The invention relates to agriculture, in particular to a process for directional formation of
the root system in a portable perennial plant,
which can be used for initiation of vineyards,
orchards, dendrological and ornamental
plantings.
The process for directional formation of the
root system in a portable perennial plant includes bedding-out of plant roots in three cylindrical containers with nutrient medium of a
height of 1.5 m and a diameter of 10…12 cm,
combined in the form of a vertical tripod,
made of plastic material and fitted with drains
and twigs as a temporary support for annual
increments of the plant, which are placed on
the growth site by moving away the tripod
basal parts by 25…30 cm, followed by cultivation, at the same time in the 10th year after
planting the cylindrical containers are removed, and before permutation of plant it is
carried out pruning of roots spread beyond
the container at a depth of 10…20 cm.
The result consists in increasing the individual productivity of plant, raising the level of
control over plant growth and development,
simplifying the plant permutation technology.
Claims: 5
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Способ направленного формирования
корневой системы переносного многолетнего растения
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу направленного формирования корневой системы
у переносного многолетнего растения, которое может использоваться для закладки
виноградников, садов, дендрологических
и декоративных насаждений.
Способ направленного формирования
корневой системы у переносного многолетнего растения включает высаживание
корней растения в три цилиндрических
контейнера с питательной средой высотой
1,5 м и диаметром 10…12 см, объединенных в форме вертикальной треноги, выполненных из пластического материала и
снабженных дренами и прутиками в качестве временной опоры для годовых приростов растения, которые размещаются
на место произрастания с отдалением базальных частей треноги на 25…30 см, с
последующим выращиванием, при этом
на 10-ом году после посадки цилиндрические контейнеры снимают, а перед перемещением растения выполняют обрезку
корней, распространившихся за пределы
контейнера, на глубину 10…20 см.
Результат состоит в увеличении индивидуальной продуктивности растения, по-
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вышении уровня контроля над ростом и
развитием растения, упрощении технологии перемещения растения.
П. формулы: 5
Фиг.: 3

(11)
(51)

416 (13) Y
Int. Cl.: B23H 3/00 (2006.01)
C25F 1/08 (2006.01)
C25F 3/08 (2006.01)
B23K 1/19 (2006.01)
B23K 1/20 (2006.01)
(21) s 2011 0017
(22) 2011.01.18
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV
Anatol, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII
Vasile, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Procedeu de activare electrochimică a
suprafeţei aliajelor dure cu conţinut de
wolfram pentru lipire la temperatură joasă
(variante)
(57) Invenţia se referă la activarea aliajelor, şi
anume la un procedeu de activare electrochimică a suprafeţei aliajelor dure cu conţinut
de wolfram pentru lipire la temperatură joasă.
Procedeul, conform primei variante, include
activarea electrochimică a suprafeţei în
soluţii apoase neutre ale sărurilor anorganice
ale metalelor alcaline cu impulsuri de curent
anodic cu amplitudinea de 90…250 V, la o
durată a impulsului anodic de 2·10-5…2·10-3 s,
densitate anodică a curentului electric de
1…5 A/cm2 şi durata pauzei dintre impulsuri
de 11…15 ori mai mică decât durata impulsurilor, iar prelucrarea durează 5…100 s.
Procedeul, conform variantei a doua, include
activarea electrochimică a suprafeţei în
soluţii apoase neutre ale sărurilor anorganice
ale metalelor alcaline cu impulsuri de curent
electric bipolar, cu impulsuri anodice şi catodice de curent electric cu durata de
(0,5…4,0)·10-3 s, la densitatea anodică a curentului electric de 5…10 A/cm2 şi densitatea
catodică a curentului de 10…20 ori mai mică
decât cea anodică, durata pauzei după impulsul catodic constituie 1…4 durate ale impulsului catodic, iar prelucrarea durează
100…300 s.
Revendicări: 2
Figuri: 4
*
*

*
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(54)

(57)

Method for electrochemical activation of
the surface of the tungsten-containing
hard alloys for soldering (variants)
The invention relates to the activation of alloys, namely, to a method for electrochemical
activation of the surface of the tungstencontaining hard alloys for soldering.
The method, according to the first variant, includes the electrochemical activation of the
surface in neutral aqueous solutions of inorganic salts of alkali metals with anode current pulses with the amplitude of 90…250 V,
at the anode pulse duration of 2·10-5…2·10-3 s,
anode current density of 1…5 A/cm2 and the
duration of pause between pulses of 11…15
times smaller than the pulse duration, and
treatment lasts 5…100 s.
The method, according to the second variant,
includes the electrochemical activation of the
surface in neutral aqueous solutions of inorganic salts of alkali metals with bipolar current pulses, anode and cathode current
pulses with the duration of (0.5…4.0)·10-3 s,
2
at the anode current density of 5…10 A/cm
and the cathode current density of 10…20
times smaller than the anode one, the pause
duration after the cathode pulse is 1…4 durations of the cathode pulse, and treatment
lasts 100…300 s.
Claims: 2
Fig.: 4

(54)

(57)
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Способ электрохимического активирования поверхности вольфрамсодержащих твердых сплавов для низкотемпературной пайки (варианты)
Изобретение относится к активированию
сплавов, а именно к способу электрохимического активирования поверхности
вольфрамсодержащих твердых сплавов
для низкотемпературной пайки.
Способ, согласно первому варианту,
включает электрохимическое активирование поверхности в нейтральных водных
растворах неорганических солей щелочных металлов импульсами анодного тока
амплитудой 90…250 В, при длительности
анодного импульса 2·10-5…2⋅10-3 с., анодной плотности тока 1…5 А/см2 и длительности паузы между импульсами в 11…15
раз меньше длительности импульсов, а
обработка длится 5…100 с.
Способ, согласно второму варианту,
включает электрохимическое активирование поверхности в нейтральных водных

INVENTIONS
растворах неорганических солей щелочных металлов биполярными импульсами
тока, анодными и катодными импульсами
-3
тока длительностью (0,5…4,0)·10 с., при
2
анодной плотности тока 5…10 А/см и катодной плотности тока в 10…20 раз
меньше анодной, длительность паузы после катодного импульса составляет 1…4
длительности катодного импульса, а обработка длится 100…300 с.
П. формулы: 2
Фиг.: 4

(11)
(51)

417 (13) Y
Int. Cl.: C02F 3/02 (2006.01)
C02F 1/74 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
C02F 9/02 (2006.01)
C02F 9/14 (2006.01)
C02F 103/20 (2006.01)
(21) s 2011 0102
(22) 2010.03.23
(67)* a 2010 0046, 2011.07.06
(71)(73) MIHAILENCO Alexandr, MD
(72) MIHAILENCO Alexandr, MD; PALAMARCIUC
Andrei, MD; SANDU Maria, MD; PETRUŞIN
Andrei, MD; HAREA Vasile, MD; CERNEI
Ghenadie, MD; DUCA Gheorghe, MD;
LIUBIŢCHI Valerii, MD; COVALIOV Victor, MD;
UNGUREANU Dumitru, MD; NENNO Vladimir,
MD; ZUBAREV Victor, MD; COROLICOV
Serghei, MD; MIHAILENCO Tatiana, MD;
MIHAILENCO Denis, MD
(54) Sistem de prelucrare biochimică a deşeurilor organice de la fermele zootehnice
(57) Invenţia se referă la un sistem pentru prelucrarea deşeurilor organice de la fermele zootehnice şi poate fi utilizată pentru obţinerea
biogazului, îngrăşămintelor şi a apei tehnice.
Sistemul, conform invenţiei, include un bloc
de hidrospălare compus dintr-un dispozitiv
(1) de spălare a deşeurilor organice unit cu
un sistem de alimentare cu apă tehnică, un
rezervor (3) pentru colectarea deşeurilor organice unit la un alt sistem de alimentare cu
apă, cu o pompă submersibilă (5) şi un senzor de nivel instalate în rezervor (3) şi conectate la un bloc de comandă, după care deşeurile sunt debitate întru-un bloc de separare a
deşeurilor organice în fracţii solide şi lichide,
care include un rezervor (6) de distribuţie cu
racorduri de evacuare a lichidului unit cu sedimentatoare verticale (7) cu racorduri de
evacuare a fracţiei solide (9) şi a fracţiei lichide (8) dotate cu vane (10), în sedimentatoare
sunt amplasate o pompă submersibilă (11) şi
un senzor de nivel (13), totodată pompa
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submersibilă (11) a sedimentatorului (7) este
unită cu o pompă de apă-aer (12).
Fracţia lichidă este debitată într-un bloc de
epurare aerobă, care include un reactor
anoxid (15) cu o pompă submersibilă (16), un
senzor de nivel şi două pompe de apă-aer
(17,18), biotancuri de prima (19) şi a doua
(20) treaptă, un sedimentator secundar (21)
dotat cu un racord de evacuare (22) a nămolului activ circulant, unit prin intermediul unei
vane cu reactorul anoxid (15) şi un racord
(23) de evacuare a excesului de nămol,
biotancurile (19, 20) sunt dotate cu pompe de
apă-aer (24), iar cel de treapta a doua (20)
este unit cu sedimentatorul (7) prin intermediul unui racord (25). Din sedimentatorul secundar (21) lichidul trece într-un bloc de
postepurare (27), care include rezervoare dotate cu drenaje şi fântâni (28) unite cu rezervoarele în mod succesiv, fiecare fântână este
dotată cu un regulator de nivel al apei (29),
iar în ultima fântână suplimentar este amplasat un dozator (30) de soluţie dezinfectantă şi
o pompă (31), fântâna menţionată este unită
cu dispozitivul (1) de hidrospălare pentru reutilizarea apei tehnice şi totodată este dotată
cu un racord (32) pentru evacuarea apei epurate. Fracţia solidă din sedimentator (7) trece
într-un bloc de prelucrare a fracţiei solide în
biogaz şi îngrăşăminte, care include un rezervor-dozator (34) de sediment dotat cu o
pompă submersibilă (35) şi un senzor de nivel, totodată rezervorul-dozator (34) este unit
cu metantancuri de prima (36), a doua (37) şi
a treia (38) treaptă şi cu sedimentatorul secundar (21) al blocului de epurare aerobă.
Metantancurile (36, 37, 38) sunt unite prin intermediul unor vane cu un rezervor (39) de
colectare a sedimentului fermentat, dotat cu
o pompă submersibilă (40) cu senzor de nivel. Rezervorul (39) şi metantancul (38) de
treapta a treia sunt unite cu un separator al
sedimentului (41) şi printr-un transportor (42)
cu un teren (43) pentru compost, care este
unit cu rezervorul-dozator (34) de sediment.
Metantancurile (36, 37, 38) sunt dotate cu racorduri de evacuare a gazelor într-un gazometru (44), care la rândul său este unit cu o
instalaţie (45) de cogenerare, iar metantancul
(36) este unit cu rezervorul (3), separatorul
(41) de sediment este unit cu rezervoruldozator (34) de sediment.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
System for biochemical reprocessing of
livestock organic waste
The invention relates to a system for reprocessing of livestock organic waste and can
be used for obtaining biogas, fertilizers and
service water.
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The system, ccording to the invention, includes a hydraulic flushing block, including
an organic waste flushing device (1), connected to a service water supply system, a
capacity (3) for the collection of organic
waste, connected to another water supply
system, with a submersible pump (5) and a
level sensor located in the capacity (3), connected to a control unit, after which the waste
is fed into a unit for separation of organic
waste into solid and liquid fractions, including
a distribution capacity (6) with liquid drainage
branch pipes, connected to vertical settlers
(7) with solid (9) and liquid (8) fractions drainage branch pipes, equipped with valves
(10), in the settlers are placed a submersible
pump (11) and a level sensor (13), the submersible pump (11) of the settler (7) being
connected to a water-air pump (12). The liquid fraction is fed into an aerobic treatment
unit, comprising an anoxic reactor (15) with a
submersible pump (16), a level sensor and
two water-air pumps (17, 18), first (19) and
second (20) stage biotanks, a secondary
settler (21) equipped with a branch pipe (22)
for discharge of circulating activated sludge,
connected through a valve to the anoxic
reactor (15) and a branch pipe (23) for discharge of excess sludge, the biotanks (19,
20) are equipped with water-air pumps (24),
and the second stage (20) biotank is connected to the settler (7) through a branch
pipe (25). From the secondary settler (21)
the liquid enters the post-treatment unit (27),
including capacities equipped with drainage
and wells (28) connected in series therewith,
each well is equipped with a water level control (29), and in the last well is additionally located a dispenser (30) of disinfecting solution
and a pump (31), said well is connected to a
hydraulic flushing device (1) for the recycling
of service water and is equipped with a
branch pipe (32) for discharge of treated water. The solid fraction from the settler (7) enters the unit for processing of solid fraction
into biogas and fertilizers, which includes a
sediment metering capacity (34), equipped
with a submersible pump (35) and a level
sensor, at the same time the sediment metering capacity (34) is connected to the first
(36), second (37) and third (38) stage methane tanks and the secondary settler (21) of
the aerobic treatment unit. The methane
tanks (36, 37, 38) are connected through
valves with a capacity (39) for the collection
of fermented sediment, equipped with a
submersible pump (40) with a level sensor.
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The capacity (39) and the third stage methane tank (38) are connected to a sediment
separator (41) and through a conveyor (42)
to a compost site (43), which is connected to
the sediment metering capacity (34). The
methane tanks (36, 37, 38) are equipped
with branch pipes for gas drainage into a gasholder (44), which in its turn is connected to
a cogeneration plant (45), and the methane
tank (36) is connected to the capacity (3), the
sediment separator (41) is connected to the
sediment metering capacity (34).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)
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*
* *
Система для биохимической переработки органических отходов животноводческих ферм
Изобретение относится к системе для
переработки органических отходов животноводческих ферм и может быть использовано для получения биогаза, удобрений
и технической воды.
Система, согласно изобретению, включает блок гидросмыва, включающий устройство (1) смыва органических отходов, соединенный с системой подачи технической воды, емкостью (3) для сбора органических отходов, соединенной с другой
системой подачи воды, с расположенными в ней погружным насосом (5) и датчиком уровня, установленным в емкости (3)
подключенными к блоку управления, после чего отходы подают в блок разделения органических отходов на твердую и
жидкую фракции, включающий распределительную емкость (6) с патрубками жидкости, соединенную с вертикальными отстойниками (7) с патрубками отвода твердой (9) и жидкой (8) фракций, снабженными задвижками (10), в отстойниках размещены погружной насос (11) и датчик
уровня (13), причем погружной насос (11)
отстойника (7) соединен с водовоздушным
насосом (12). Жидкая фракция подается в
блок аэробной очистки, включающий
аноксидный реактор (15) с погружным насосом (16), датчик уровня и два водовоздушных насоса (17, 18) биотенки первой
(19) и второй (20) ступеней, вторичный отстойник (21), снабженный патрубоком отвода (22) циркуляционного активного ила,
подключенного через задвижку к аноксидному реактору (15) и патрубок (23) отвода
избыточного ила, биотенки (19, 20) осна-
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щены водовоздушными насосами (24), а
биотанк второй (20) ступени подсоединен
к отстойнику (7) посредством патрубка
(25). Из вторичного отстойника (21) жидкость поступает в блок доочистки (27),
включающий оснащенные дренажом емкости и последовательно соединенные с
ними колодцы (28), каждый колодец снабжен регулятором уровня воды (29), а в последнем колодце дополнительно размещен дозатор (30) обеззараживающего
раствора и насос (31), упомянутый колодец соединен с устройством (1) гидросмыва для повторного использования
технической воды и при этом снабжен
патрубком (32) сброса очищенной воды.
Твердая фракция из отстойника (7) поступает в блок переработки твердой фракции
в биогаз и удобрения, включающий емкость-дозатор осадка (34), снабженная погружным насосом (35) и датчиком уровня,
при этом емкость-дозатор осадка (34) соединена с метантенками первой (36), второй (37) и третьей (38) ступеней и вторичным отстойником (21) блока аэробной
очистки. Метантенки (36, 37, 38) соединены через задвижки с емкостью (39) сбора
сброженного осадка, оснащенной погружным насосом (40) с датчиком уровня. Емкость (39) и метантенк (38) третьей ступени соединены с сепаратором осадка (41) и
через транспортер (42) с компостной площадкой (43), которая соединена с емкостью-дозатором осадка (34). Метантенки
(36, 37, 38) снабжены патрубками для отвода газа в газгольдер (44), который в
свою очередь соединен с когенерационной установкой (45), а метантенк (36) соединен с емкостью (3), сепаратор осадка
(41) соединен с емкостью-дозатором
осадка (34).
П. формулы: 1
Фиг.: 1

INVENŢII
(11)
(51)

418 (13) Y
Int. Cl.: C10M 125/04 (2006.01)
C10M 125/02 (2006.01)
C10M 125/14 (2006.01)
C10M 133/16 (2006.01)
C10M 133/20 (2006.01)
C10M 173/00 (2006.01)
C10N 40/24 (2006.01)
(21) s 2010 0123
(22) 2010.07.12
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) MAZURU Sergiu, MD; SUBOTIN Iurie, MD;
TOPALA Pavel, MD; SCATICAILOV Sergiu,
MD; COSOVSCHI Pavel, MD; STÎNGACI Ion,
MD; MARDARI Alexandru, MD; BOTNARI
Vlad, MD
(54) Lichid de ungere şi răcire
(57) Invenţia se referă la lichidele de ungere şi
răcire utilizate la prelucrarea pieselor din
oţel, şi anume la un lichid de ungere şi răcire
pentru deformarea plastică de suprafaţă a
angrenajelor de oţel.
Lichidul, conform invenţiei, conţine, în % mas.:
clorură de cupru 3…12, grafit fluorurat 2…16,
acetamidă 4…10, uree 0,25…1,0, acid stearic
0,5…1,0, apă 2,5…25,0, pulbere fin dispersată
de cupru şi nichel (în raport de 1:1) 1…6, precum şi glicerină restul.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Lubricant-coolant fluid
The invention relates to lubricant-coolant
fluids used in the processing of steel parts,
namely to a lubricant-coolant fluid for surface
plastic deformation of steel gears.
The fluid, according to the invention, comprises, in mass %.: copper chloride 3…12,
fluorinated graphite 2…16, acetamide 4…10,
urea 0.25…1.0, stearic acid 0.5…1.0, water
2.5…25.0, finely dispersed copper and nickel
powder (in the ration of 1:1) 1…6, as well as
glycerol the rest.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Смазочно-охлаждающая жидкость
Изобретение относится к смазочноохлаждающим жидкостям используемым
при обработке стальных деталей, а именно к смазочно-охлаждающей жидкости
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для поверхностного пластического деформирования стальных зубчатых передач.
Жидкость, согласно изобретению, содержит, в масс. %.: хлорид меди 3…12, фторированный графит 2…16, ацетамид
4…10, мочевину 0,25…1,0, стеариновую
кислоту 0,5…1,0, воду 2,5…25,0, высокодисперсный порошок меди и никеля (в соотношении 1:1) 1…6, а также глицерин остальное.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 419 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01K 1/00 (2006.01)
(21) s 2010 0207
(22) 2010.12.01
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE, MD
(72) SIDORENCO Anatol, MD; SURDU Andrei,
MD
(54) Dispozitiv pentru măsurarea cu precizie
înaltă a temperaturii critice a probelor supraconductoare
(57) Invenţia se referă la tehnica electronică pentru măsurarea proprietăţilor peliculelor din
materiale supraconductoare cu precizie înaltă şi poate fi utilizată la confecţionarea peliculelor supraconductoare cu parametri determinaţi exact.
Dispozitivul pentru măsurarea cu precizie
înaltă a temperaturii critice a probelor supraconductoare include un schimbător de
căldură (1), unit printr-un susţinător (2) cu o
cameră de vid (4), în care sunt amplasate o
probă (6) şi un termometru (3). Camera (4)
este dotată cu un capac de formă conică (5),
în care este executat un canal străpuns (7),
prin intermediul căruia camera (4) este unită
cu o pompă de vid (8). Susţinătorul (2), camera de vid (4) şi capacul (5) sunt executate
din cupru.
Rezultatul tehnic constă în majorarea preciziei de măsurare a temperaturii critice a probelor supraconductoare.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

*
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(54)

(57)

Device for high-precision measurement of
critical temperature of superconducting
samples
The invention relates to electronic engineering for high-precision measurement of properties of films of superconducting materials
and can be used in the manufacture of superconducting films with well-defined parameters.
The device for high-precision measurement
of critical temperature of superconducting
samples includes a heat exchanger (1), connected through a holder (2) to a vacuum
chamber (4), in which are placed a sample
(6) and a thermometer (3). The chamber (4)
is equipped with a conical cover (5), in which
is made a through channel (7), whereby the
chamber (4) is connected to a vacuum pump
(8). The holder (2), the vacuum chamber (4)
and the cover (5) are made of copper.
The technical result is to increase the accuracy of measurement of critical temperature
of superconducting samples.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Устройство для измерения с высокой
точностью критической температуры
сверхпроводниковых образцов
Изобретение относится к электронной
технике для измерения свойств пленок из
сверхпроводящих материалов с высокой
точностью и может быть использовано
при изготовлении сверхпроводящих пленок с точно определенными параметрами.
Устройство для измерения с высокой точностью критической температуры сверхпроводниковых образцов включает теплообменник (1), соединенный через держатель (2) с вакуумной камерой (4), в которой размещены образец (6) и термометр
(3). Камера (4) оснащена крышкой конической формы (5), в которой выполнен
сквозной канал (7), посредством которого
камера (4) соединена с вакуумным насосом (8). Держатель (2), вакуумная камера
(4) и крышка (5) выполнены из меди.
Технический результат состоит в увеличении точности измерения критической температуры сверхпроводниковых образцов.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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(11)
(51)

420 (13) Y
Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
(21) s 2011 0010
(22) 2011.01.11
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Convertor de impedanţă
(57) Invenţia se referă la domeniile tehnicii de
măsurare şi radioelectronicii şi poate fi utilizată pentru reproducerea impedanţelor virtuale cu reglare independentă a modulului şi
fazei.
Convertorul de impedanţă conţine două
cleme (2, 7), un amplificator operaţional (1)
cu două intrări şi o ieşire, un rezistor variabil
(3) comandat de cod, conectat cu polii între
intrarea inversoare şi ieşirea amplificatorului
operaţional (1), un rezistor fix (4), conectat
între intrarea neinversoare a amplificatorului
operaţional (1) şi masă, un amplificator
diferenţial (5) cu coeficientul de amplificare
unitar, conectat cu intrările, respectiv, la
ieşirea şi la intrarea neinversoare ale amplificatorului operaţional (1), un defazor (6) comandat de cod cu posibilitatea reglării fazei în
banda de valori 0…360° şi cu coeficientul de
amplificare unitar, conectat cu intrarea la
ieşirea amplificatorului diferenţial (5), iar cu
ieşirea − la intrarea neinversoare a amplificatorului operaţional (1), totodată clemele (2, 7)
sunt conectate respectiv la intrarea inversoare a amplificatorului operaţional (1) şi la
masă.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Impedance converter
The invention relates to the fields of measurement technology and radioelectronics
and can be used for reproduction of virtual
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impedances with independent regulation of
the modulus and phase.
The impedance converter comprises two
terminals (2, 7), an operational amplifier (1)
with two inputs and one output, a codecontrollable variable resistor (3), connected
with the poles between the inverting input
and the output of the operational amplifier
(1), a constant resistor (4), connected between the noninverting input of the operational amplifier (1) and the common wire, a
differential amplifier (5) with the unit amplification coefficient, having its inputs connected, respectively, to the output and the
noninverting input of the operational amplifier
(1), a code-controllable shifter (6) with the
possibility of controlling the phase in the
range of values 0…360° and with the unit
amplification coefficient, having its input connected to the output of the differential amplifier (5) and its output − to the noninverting
input of the operational amplifier (1), at the
same time the terminals (2, 7) are connected
respectively to the inverting input of the operational amplifier (1) and to the common
wire.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Конвертор импеданса
Изобретение относится к областям измерительной техники и радиоэлектроники и
может быть использовано для воспроизведения виртуальных импедансов с независимым регулированием модуля и фазы.
Конвертор импеданса содержит две
клеммы (2, 7), операционный усилитель
(1) с двумя входами и одним выходом, кодоуправляемый переменный резистор (3),
включенный полюсами между инвертирующим входом и выходом операционного усилителя (1), постоянный резистор (4),
включенный между неинвертирующим
входом операционного усилителя (1) и
общим проводом, дифференциальный
усилитель (5) с единичным коэффициентом усиления, подключенный входами соответственно к выходу и к неинвертирующему входу операционного усилителя (1),
кодоуправляемый фазовращатель (6) с
возможностью регулирования фазы в
диапазоне значений 0…360° и единичным
коэффициентом усиления, подключенный
входом к выходу дифференциального
усилителя (5), а выходом − к неинверти-
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рующему входу операционного усилителя
(1), при этом клеммы (2, 7) подключены
соответственно к инвертирующему входу
операционного усилителя (1) и к общему
проводу.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

421 (13) Y
Int. Cl.: G07F 5/18 (2006.01)
G07F 5/22 (2006.01)
G07F 5/26 (2006.01)
G07F 7/00 (2006.01)
G07F 7/02 (2006.01)
(21) s 2011 0076
(22) 2011.04.08
(71)(72)(73) BURLACU Dumitru, MD
(74) GLAZACEVA Galina
(54) Procedeu de control al vânzării produselor restricţionate minorilor prin intermediul maşinilor automat
(57) Invenţia se referă la un procedeu de control
al vânzării produselor prin intermediul maşinilor automat, care prevede identificarea vârstei cumpărătorului, şi poate fi utilizat, în particular, la vânzarea produselor din tutun şi a
băuturilor alcoolice.
Procedeul constă în aceea că blocajul maşinii
automat, înainte de obţinerea permisiunii de
vânzare a produsului, acordate drept rezultat
al controlului vizual de la distanţă al exteriorului cumpărătorului, se realizează prin blocarea
dispozitivului de recepţie a plăţii pentru produs, iar iniţierea procesului de vânzare se realizează prin conectarea acestuia.
Rezultatul invenţiei constă în simplificarea şi
ieftinirea procesului de vânzare prin intermediul maşinilor automat a produselor controlate, pentru cumpărarea cărora sunt impuse
anumite restricţii de vârstă stabilite de lege.
Revendicări: 1
*
*

*

35

MD - BOPI 9/2011
(54)

(57)

INVENTIONS

Method of controlling sale of items prohibited to minors through vending machines
The invention relates to a method of controlling sale of items prohibited to minors
through vending machines, providing for the
identification of the customer’s age, and can
be used, in particular, for sale of tobacco
products and alcoholic beverages.
The method consists in that locking of the
vending machine before the receipt of permission to sale the item, received as a result
of remote visual inspection of the customer’s
appearance, is carried out by locking the device for receiving payment for the item, and
initiation of the selling process is carried out
through its connection.
The result of the invention consists in the
simplification and cheapening of the process
of selling through vending machines controlled items, on the purchase of which are
imposed age restrictions defined by law.
Claims: 1

36

(57)

Способ контроля продажи запрещенных несовершеннолетним товаров через торговые автоматы
Изобретение относится к способу контроля
продажи товаров через торговые автоматы, предусматривающий идентификацию
возраста покупателя, и может быть использован, в частности, при продаже табачных изделий и алкогольной продукции.
Способ заключается в том, что блокировку торгового автомата до поступления
разрешения на продажу товара, принимаемого в результате дистанционного визуального контроля внешности покупателя, производят путем блокировки устройства для приема оплаты за товар, а инициирование процесса продажи производят путем его включения.
Результат изобретения состоит в упрощении и удешевлении процесса продажи через
торговые автоматы контролируемых товаров, на покупку которых наложены определенные законом возрастные ограничения.
П. формулы: 1

*
*

(54)

*
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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.

(11) Nr.
brevet

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
4091

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
C1

2
3

MD
MD

4095
4096

C1
C1

4

MD

4100

C1

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

5
C12N 11/04 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C02F 103/36 (2006.01)
C30B 29/46 (2006.01)
E02D 27/00 (2006.01)
E02D 27/14 (2006.01)
H01C 17/00 (2006.01)
H01C 17/04 (2006.01)
G01R 17/00 (2006.01)
G01R 17/04 (2006.01)
G01R 3/00 (2006.01)

6
a 2010 0059

7
2010.05.04

8
1/2011

a 2010 0088
a 2009 0058

2010.08.02
2009.06.01

2/2011
2/2011

a 2009 0099

2009.09.24

2/2011

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
315

(13) Cod
ST.16 OMPI
4
Z

2

MD

328

Z

3

MD

329

Z

4
5

GB
MD

330
331

Z
Z

6

MD

332

Z

7

MD

333

Z

(51) Indici de clasificare
5
A01C 1/06 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01N 43/02 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C07H 17/04 (2006.01)
C07D 311/94 (2006.01)
C07D 303/02 (2006.01)
C07H 3/10 (2006.01)
C07H 1/08 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 1/06 (2006.01)
A24D 1/04 (2006.01)
A47C 1/02 (2006.01)
A47C 1/032 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/02 (2006.01)

(21) Nr.
depozit
6
s 2010 0156

(22) Data
depozit
7
2010.09.22

(45) Nr.
BOPI
8
1/2011

s 2010 0162

2010.09.28

2/2011

s 2010 0072

2010.04.15

2/2011

s 2010 0137
s 2010 0010

2010.08.17
2010.01.15

2/2011
2/2011

s 2010 0171

2010.10.07

2/2011

s 2010 0181

2010.07.23

2/2011
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1
8

2
MD

3
334

4
Z

9

MD

336

Z

10

MD

337

Z

11

MD

338

Z

12

MD

339

Z

13

MD

340

Z

14

MD

341

Z

5
A61F 9/008 (2006.01)
A61F 9/01 (2006.01)
C23C 22/13 (2006.01)
C21D 1/06 (2006.01)
C23C 20/00 (2006.01)
C23C 20/06 (2006.01)
C23C 20/08 (2006.01)
C23C 8/50 (2006.01)
C25D 11/02 (2006.01)
F01B 1/08 (2006.01)
F02B 75/24 (2006.01)
F16K 21/04 (2006.01)
F16K 21/10 (2006.01)
F24H 1/00 (2006.01)
F24H 1/12 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/46 (2006.01)
F24B 1/20 (2006.01)
F24B 5/00 (2006.01)
F24B 5/08 (2006.01)
F24C 1/02 (2006.01)
F24C 1/14 (2006.01)
G01J 5/20 (2006.01)
H01L 27/18 (2006.01)
H01L 31/09 (2006.01)
H01L 31/16 (2006.01)
H01L 43/08 (2006.01)
C01B 19/04 (2006.01)
C01G 21/00 (2006.01)
H01L 31/14 (2006.01)
G03C 9/08 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/24 (2006.01)
C23F 1/00 (2006.01)
C23F 1/14 (2006.01)
C23F 1/32 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
G03H 1/00 (2006.01)
C01B 19/04 (2006.01)
C01G 28/00 (2006.01)

6
s 2010 0189

7
2010.11.12

8
2/2011

s 2010 0038

2010.03.03

2/2011

s 2010 0100

2010.06.01

2/2011

s 2010 0079

2010.04.27

2/2011

s 2010 0114

2010.06.28

2/2011

s 2010 0076

2010.04.23

2/2011

s 2010 0133

2010.07.30

2/2011
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ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de reînnoire,
indicii de clasificare conform CIB, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea
de înregistrare a modelului de utilitate
Nr.
crt.

(16) Nr.
certificatului

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
157

4
u 2006 0012

5
2006.09.07

2

MD

181

u 2006 0016

2006.08.23

(18) Data expirării
termenului
de reînnoire
6

(51) Indici
de clasificare

(45)
Nr. BOPI

7

8
5/2007

2016.09.07

F02M 27/04 (2006.01)

2016.08.23

B28B 1/08 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)

7/2008
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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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PLANT VARIETIES

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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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No.

Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)
4
ŞERLAI
(Salvia sclarea L.)

Наименование Номер патента /
сорта
Дата
предоставления
5
6
DACIA-99
85 / 2011.04.30

1
1

2
v 2004 0014 /
2004.05.11

2

3

v 2004 0012 /
2004.05.11

v 2004 0011 /
2004.05.11

3
a. INSTITUTUL DE
GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD

Sage
(Salvia sclarea L.)

b. GONCEARIUC Maria,
MD; BALMUŞ Zinaida, MD
a. INSTITUTUL DE
GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD

Шалфей мускатный
(Salvia sclarea L.)
GĂLBENELE
(Calendula officinalis L.)

b. GONCEARIUC Maria,
MD; BALMUŞ Zinaida, MD;
JACOTĂ Anatol, MD;
FLOREA Vasile, MD
a. INSTITUTUL DE
GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD

Календула
(Calendula officinalis L.)

Calendula
(Calendula officinalis L.)

b. GONCEARIUC Maria,
MD; BALMUŞ Zinaida, MD

Календула
(Calendula officinalis L.)

NATALY

86 / 2011.05.31

DIANA

87 / 2011.05.31

Calendula
(Calendula officinalis L.)

GĂLBENELE
(Calendula officinalis L.)
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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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TRADEMARKS

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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TRADEMARKS

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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MĂRCI
(210) 028842
(220) 2011.03.14
(730) GUTIUM Oxana, MD
Str. Independenţei nr. 50, ap. 12,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028952
(220) 2011.03.30
(730) Sanrio Company, Ltd., JP
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albire şi alte substanţe pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; paste de dinţi; produse de
toaletă; preparate pentru manichiură; produse şi preparate pentru îngrijirea şi curăţarea
părului şi pielii; adezivi de uz cosmetic; loţiuni
de utilizat după ras; produse antiperspirante;
preparate antistatice de uz casnic; produse
aromatice; scoarţă de quillaia pentru spălare;
săruri pentru baie; preparate cosmetice pentru baie; măşti pentru înfrumuseţare; săruri
pentru albire; sodă pentru albire; albăstreală
de rufe; produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii şi culorilor (spălătorie);
preparate pentru decolorare; truse pentru
cosmetice; preparate cosmetice pentru slăbire; cosmetice pentru animale; beţişoare cu
vată de uz cosmetic; vată de uz cosmetic;
creme cosmetice; creme pentru albirea pielii;
creme pentru articole din piele; produse de
degresare; produse pentru lustruirea protezelor dentare; preparate pentru curăţarea
protezelor dentare; deodorante; detergenţi;
coloranţi cosmetici; apă de colonie; apă de
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toaletă; cremă pentru păr, gel pentru păr,
şampoane, balsam pentru păr şi preparate
pentru umectarea părului; parfumuri; rujuri de
buze; creme şi loţiuni pentru piele şi faţă;
unghii false; substanţe pentru poleirea unghiilor, lacuri şi diluanţi pentru acestea; produse pentru protecţie antisolară; preparate
pentru albire (decoloranţi) de uz cosmetic;
arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale); lapte demachiant pentru scopuri de toaletă;
cosmetice pentru sprâncene; creioane pentru
sprâncene; balsamuri de rufe (pentru spălat);
gene false; ceară de parchet; vopsele pentru
păr; fixative pentru păr; preparate pentru
ondularea părului; înălbitori de rufe; preparate pentru înmuierea rufelor; amidon (apret);
loţiuni de uz cosmetic; produse pentru machiaj; pudră pentru machiaj; preparate pentru
machiaj; produse de demachiere; rimel; ape
de gură, altele decât de uz medical; produse
pentru îngrijirea unghiilor; creioane cosmetice; preparate de lustruit pentru mobilier şi
pardoseli; alifii de uz cosmetic; potpuriuri
(parfumuri); piatră ponce; pânză de sticlă;
hârtie de sticlă; lemn parfumat; şampoane
pentru animalele de companie; creme pentru
încălţăminte; creme de lustruit; ceară pentru
încălţăminte; produse pentru netezire (apretare); săpun de redare a strălucirii textilelor;
amidon de satinat pentru rufe; preparate
pentru bronzat; şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; produse pentru îndepărtarea
lacurilor; ceară de epilat; ceară utilizată în
spălătorii; ceară pentru lustruit; ceară pentru
piele; produse depilatoare; jeleu de petrol de
uz cosmetic; motive decorative de uz cosmetic; bastoane de tămâie (bastoane amuletă);
parfumuri;
04 - uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi material pentru iluminat; lumânări
şi fitiluri; lumânări pentru pomul de Crăciun;
preparate pentru îndepărtarea prafului; unsoare pentru curele; unsoare pentru cizme;
unsoare pentru piele; unsoare pentru încălţăminte; fitiluri pentru lămpi; veioze (lumânări); preparate antiderapante pentru curele;
uleiuri pentru conservarea pielii; uleiuri pentru pictură; aşchii pentru aprindere; compoziţii pentru legarea prafului pentru măturat;
fitiluri pentru lumânări; motorină; gazolină;
petrol lampant; carburanţi;
05 - produse farmaceutice, produse de uz veterinar şi produse sanitare; substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical, alimente pentru
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sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide; bumbac absorbant; vată absorbantă; centuri adezive de uz medical; plasture
adeziv; benzi adezive de uz medical; produse pentru împrospătarea aerului; produse
pentru purificarea aerului; produse alimentare pe bază de albumină de uz medical; lapte
albuminos de uz medical; produse pentru
spălarea animalelor; bumbac antiseptic; antiseptice; balsamuri de uz medical; bandaje
igienice; bandaje pentru menstruaţie; bandaje pentru pansat; preparate terapeutice pentru baie; preparate medicinale pentru baie;
săruri de uz medical pentru baie; băi de oxigen; săruri pentru băi de apă minerală; centuri pentru absorbante igienice feminine; brăţări de uz medical; tampoane pentru alăptare; bomboane medicinale; capsule de uz
medical; capsule de uz farmaceutic; gumă de
mestecat de uz medical; coliere antiparazitare pentru animale; produse de cofetărie de
uz medical; preparate pentru dezinfectarea,
spălarea, păstrarea şi curăţarea lentilelor de
contact; lubrifianţi şi soluţii pentru şi/sau utilizare cu lentile de contact; produse chimice
contraceptive; remedii de calozităţi; inele de
calozităţi pentru picioare; bumbac de uz medical; plasturi; preparate farmaceutice pentru
tratamentul mătreţei; dezodorizante; detergenţi de uz medical; băuturi dietetice adaptate de uz medical; alimente dietetice; substanţe dietetice; dezinfectante folosite pentru
igienă; loţiuni pentru canine; produse pentru
spălarea caninelor; repelente pentru câini;
băuturi medicinale; produse pentru spălat
ochii; cutii de prim ajutor (completate); adezivi împotriva muştelor; hârtie de omorât
muşte; preparate pentru distrugerea muştelor; clei împotriva muştelor; remedii contra
transpiraţiei picioarelor; tifon pentru pansamente; germicide; lemn de cedru pentru
combaterea insectelor; grăsimi de uz medical; perfuzii medicamentoase; insectifuge;
insecticide; vaselină de uz medical; chiloţi
pentru menstruă; chiloţi igienici; lapte praf
pentru copii mici; lactoză de uz medical; ţesături impregnate cu loţiuni farmaceutice;
loţiuni de uz farmaceutic; loţiuni de uz veterinar; pilule; băuturi din lapte cu conţinut de
malţ de uz medical; alcool medicinal; ierburi
medicinale; uleiuri de uz medical; ceaiuri
medicinale; trusă medicală (portabilă, completată); medicamente de uz uman; absorbante menstruale; tampoane pentru men-
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struaţie; mentol; unguente; suplimente alimentare minerale; hârtie cu insecticide contra moliilor; produse pentru combaterea moliilor; produse pentru îngrijirea gurii; nămol
pentru baie; scutece pentru incontinenţă;
aditivi nutritivi de uz medical; chiloţi igienici;
scutece igienice; absorbante igienice; indispensabili igienici; chiloţi, absorbante pentru
incontinenţă; absorbante; paraziticide; pilule
de uz farmaceutic; preparate chimice pentru
diagnosticul gravidităţii; ceaiuri de slăbire de
uz medical; remedii contra transpiraţiei; lăptişor de matcă (de uz medical); şerveţele igienice; preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii; săruri mirositoare; produse pentru
sterilizare; unguente contra arsurilor provocate de soare; preparate contra arsurilor
solare de uz farmaceutic; siropuri de uz farmaceutic; preparate cu vitamine; beţişoare
de bumbac de uz medical; produse antisolare; cataplasme; comprese; cataplasme şi/sau
comprese pentru scăderea temperaturii corpului sau pentru prevenirea febrei sau durerilor de cap; pansamente (medicale); medicamente pentru medicina umană; febrifuge;
ceaiuri de ierburi, cataplasme cu muştar;
preparate medicale pentru slăbire;
08 - unelte şi scule acţionate manual; cuţitărie;
arme albe; aparate de ras; maşini de tuns
barba; deschizătoare de butelii; deschizătoare de conserve; tocuri pentru aparate de ras;
cleşte pentru cuticule; pensetă pentru cuticule; tăietoare; scule aşchietoare; unelte pentru
decantarea lichidelor; aparate pentru epilare;
matriţe de ştanţat; unghiere (electrice sau
neelectrice); cleşti de unghii; lustruitor de
unghii; furci; unelte de grădinărit; maşini de
tuns de uz personal; dispozitive manuale de
ondulat părul; pensete pentru îndepărtarea
părului; pioleţi pentru gheaţă; ferăstraie; cuţite; maşini de tuns gazonul; piele pentru ascuţit; vincluri; pile pentru unghii; pile pentru
unghii electrice; extractoare de cuie; pile-ac;
dispozitive pentru introducerea firului în ac;
ştanţe de numerotare; spărgătoare de nuci
din metale nepreţioase; deschizătoare de
stridii; truse de pedichiură; aparate pentru a
distruge paraziţii plantelor; lame de ras; instrumente pentru ascuţit lame; aparate de
ras electrice şi neelectrice; foarfece; instrumente de ascuţit; linguri; pulverizatoare;
ştanţe (scule); cleşti de zahăr; tacâmuri; deschizătoare pentru cutii de tinichea; tăietoare,
tocătoare şi feliatoare de carne şi legume,
piese şi accesorii pentru acestea; foarfece de
bordură; fiare de ondulare; ondulatoare; truse de manichiură; truse de bărbierit; pensete;
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oale de turnare pentru vin; dispozitive neelectrice de tăiat ouă; cuţite de brânză neelectrice; cuţite neelectrice de pizza; măciuci;
cleşti pentru întors genele; articole de aur şi
argint (cuţite, furculiţe şi linguri);
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fişe; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor; numărătoare (abac);
dispozitive electrice pentru atragerea şi distrugerea insectelor; aparate audiovizuale de
învăţământ; baterii; cutii de baterii; încărcătoare de baterii; binocluri; calculatoare; aparate fotografice, camere cinematografice şi
piese şi accesorii pentru acestea; lentile pentru aparate fotografice; măsuri de capacitate;
desene animate; playere cu casete; lănţişoare pentru ochelari; filme cinematografice (expuse); ceasuri (aparate de înregistrare a
timpului); playere pentru compact-discuri;
compact-discuri (audio-video); compact-discuri (memorie permanentă); programe de
operare pe calculator înregistrate; programe
pentru calculator; software de calculator (înregistrate); calculatoare; imprimante de uz cu
calculatoare; lentile de contact; containere
pentru lentile de contact; aparate pentru prelucrarea de informaţii; instrumente de măsurat în croitorie; sonerii de uşă electrice; traducători electronici de buzunar; extinctoare;
filme (expuse); alarme de incendiu; lanterne;
rame pentru diapozitive; aparate pentru jocuri adaptate pentru a fi utilizate numai cu
receptoare de televiziune; bigudiuri încălzite
electric; aparate pentru controlul căldurii;
automate muzicale; lentile optice; cântare
pentru scrisori; centuri de siguranţă; centuri
de salvare; veste de salvare; plute de salvare; încuietori electrice; suporturi magnetice
de date; cartele magnetice codificate; codificatoare magnetice; magneţi; lupe; dispozitiv
de demachiere electric; aparate, dispozitive
şi instrumente de măsurare; microfoane;
microscoape; semne cu neon; notebookuri;
stilouri electronice; aparate pentru înregistrarea sunetelor; fotocopiatoare; calculatoare de
buzunar; aparate de proiecţie; ecrane de
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proiecţie; aparate de radio; playere; aparate
cu telecomandă; rigle (instrumente de măsură); cântare; carduri inteligente; detectoare
de fum; prize de curent, fişe şi alte contacte;
aparate pentru înregistrarea sunetului; discuri pentru înregistrarea sunetului; aparate
de reproducere a sunetului; aparate de
transmitere a sunetului; tocuri de ochelari;
rame de ochelari; sticlă pentru ochelari;
ochelari, ochelari de soare; centuri pentru
înot; veste pentru înot; întrerupătoare electrice; aparate de înregistrare pe bandă; aparate telefonice, receptoare, emiţătoare, fire;
telescoape; televizoare; aparate de televiziune; indicatoare de temperatură; instalaţii
electrice pentru prevenirea furturilor; termometre; termostate; casete video, casete pentru jocuri video; înregistrări video; casete
video; ecrane video; aparate pentru înregistrări video; aripioare (flotoare) pentru înot;
procesoare de text; discuri compacte video;
discuri digitale universale (video); playere
pentru discuri compacte video şi discuri digitale universale (video); aparate audio şi vizuale cu dispozitive de sunet concomitent; suporturi, purtătoare, cutii pentru casete audio
şi video, discuri-compacte, discuri laser, discuri video şi discuri digitale universale (video); covoraşe pentru mausuri; telefoane,
telefoane fără fir, telefoane mobile, piese şi
accesorii pentru acestea; tocuri sau huse
pentru telefoane mobile; pagere, piese şi
accesorii pentru acestea; tocuri sau huse
pentru pagere; saci, învelitori, containere,
purtătoare şi suporturi pentru telefoane mobile şi pagere; căşti telefonice, căşti duble;
căşti; căşti şi microfoane/boxe-telefoane cu
comunicaţie prin difuzor pentru utilizare cu
telefoane mobile; indicatoare de apel pentru
telefoane, telefoane mobile şi pagere; maşini
de jocuri video; măşti de protecţie a ochilor
de lumină; agende electronice; sonerii de
avertizare electrice; alarme; cititoare de coduri de bare; barometre; sonerii (aparate
avertizoare); sonerii electrice; unităţi centrale
de prelucrare (procesoare); cipuri (circuite
integrate); cronografe (aparate de înregistrare a timpului); brichete pentru automobile;
tastaturi de calculator; memorii pentru calculatoare; dispozitive periferice de calculator;
cuploare acustice; cuploare (echipament
pentru prelucrarea datelor); suporturi de date
optice; discuri optice; discuri (magnetice);
maşini de distribuţie automate; aparate pentru scafandri; măşti de scafandru; costume
de scafandru; panouri de avizare electronice;
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stilouri electronice (unităţi de afişaj vizual);
dispozitive de comandă pentru elevatoare;
şnururi pentru ochelari; oculare; apărătoare
pentru ochi; aparate de facsimil; filtre (fotografie); fiare plate electrice; flotoare pentru
scăldat şi înot; discuri flexibile; benzi pentru
curăţarea capetelor de citire; higrometre;
circuite integrate; aparate de legătură interioară; interfeţe (pentru calculatoare); maşini
de facturat; parasolare pentru obiective; dispozitive de comandă pentru ascensoare;
unităţi de bandă magnetică (pentru calculatoare); benzi magnetice; linguri de măsurat;
metronoame; microprocesoare; modeme;
maşini de numărare şi sortare a banilor; monitoare (hardware); monitoare (programe de
calculator); mausuri (echipamente de prelucrare a datelor); fibre optice (fibre, filamente
conductoare de lumină); sticlă optică; produse optice; lentile optice; parcometre; dispozitive periferice de calculator; raportoare (instrumente de măsurare); posturi radiotelegrafice; posturi radiotelefonice; scanere
(echipamente de prelucrare a datelor); semiconductoare; diapozitive (fotografie); maşini
înregistratoare de încasat automate; benzi
de înregistrare a sunetului; aparate de demagnetizare pentru benzi magnetice; fire de
telegraf; telegraf (aparate); teleimprimatoare;
telepromptere; aparate de telegrafie aritmică;
distribuitoare de tichete; emiţătoare (telecomunicaţii); transmiţătoare (telecomunicaţii);
vacuummetre; ecrane video; videotelefoane;
videomagnetofoane; fluiere de semnalizare;
dispozitive flotoare pentru înot; tampoane de
urechi; tampoane de ureche pentru scafandri; ceasuri pentru cronometrarea fiertului
oului; ochelari de protecţie pentru sport; căşti
de protecţie pentru sport; aparate de navigaţie pentru vehicule (pe calculatoare de bord);
programe de jocuri pentru calculator; metronoame; publicaţii electronice (descărcabile);
programe de calculator (software descărcabile); aparate stereoscopice; sateliţi pentru uz
ştiinţific; suporturi pentru încheietura mânii
pentru a fi utilizate cu calculatoare; curele
pentru telefoane portabile; suporturi pentru
telefoane portabile; autocolante pentru telefoane portabile; capace de antenă pentru
telefoane portabile; circuite electronice şi
CD-ROM-uri care permit înregistrarea programelor de interpretare; automate pentru a fi
utilizate cu instrumente muzicale electronice;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre,
ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
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material de sutură; aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale; biberoane pentru copii;
suzete (tetine); bandaje; pături electrice de
uz medical; prezervative; produse nechimice
contraceptive; aparate dentare; tetine; instrumente pentru curăţat în urechi; aparate
de masaj estetic; tetine pentru biberoane;
biberoane cu supape; biberoane pentru alimentaţie; suporturi pentru platfus; încălţăminte ortopedică; forcepsuri; mănuşi pentru masaj; mănuşi de uz medical; aparate acustice
pentru hipoacuzici; aparate pentru protejarea
auzului; aparate terapeutice cu aer cald;
pungi cu gheaţă de uz medical; incubatoare
pentru nou-născuţi; aparate de masaj; centuri pentru gravide; saltele pentru naştere;
articole ortopedice; tampoane hipogastrice;
perne cu încălzire electrice de uz medical;
perne somnifere pentru insomnie; bureţi chirurgicali; linguri pentru administrarea medicamentelor; stetoscoape; brancarde; comprese termice pentru prim ajutor; instrumente
de raclaj pentru limbă; aparate şi instrumente
de uz veterinar; dispozitive contraceptive;
măşti utilizate de personalul medical; termometre de uz medical; saci de apă de uz medical; bazine igienice; inele pentru erupţia
dentară; tampoane medicale sau preparate
pentru testarea temperaturii corpului;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare; instalaţii de climatizare a aerului;
aparate pentru dezodorizarea aerului; uscătoare de aer; aparate şi maşini pentru purificarea aerului; duze pentru micşorarea presiunii jetului de apă; aparate de filtrare pentru
acvarii; aparate de încălzire pentru acvarii;
lămpi de iluminat pentru acvarii; cuptoare;
grătare; instalaţii şi fitinguri pentru băi; aparate de încălzire pentru băi; aparate de încălzit
paturi; aparate pentru răcirea băuturilor; lanterne pentru biciclete; pături electrice; cazane; prăjitoare de pâine; covoare încălzite
electric; plafoniere; candelabre; lămpi electrice pentru pomul de Crăciun; filtre de cafea
electrice; maşini de cafea; percolatoare de
cafea; aparate pentru prăjit cafea; containere
frigorifice; maşini de gătit; aparate şi instalaţii
de gătit; ustensile de gătit electrice; instalaţii
de răcire pentru lichide şi apă; instalaţii de
răcire pentru tutun; perne încălzite; registre
de tiraj (încălzire); prăjitoare electrice
(friteuze); aparate de dezinfecţie; distribuitoare de dezinfectante pentru toalete; aparate
pentru distilare; uscătoare de păr; filtre pentru filtrarea apei; aparate pentru uscarea
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furajelor şi nutreţului; lămpi electrice; felinare
chinezeşti pentru decorări festive; ventilatoare (climatizoare); ventilatoare electrice; încălzitoare electrice de biberoane; aparate de spălare; jeturi de apă ornamentale; congelatoare; maşini de prăjit fructe; brichete pentru
aprinderea gazelor; grătare electrice; grătare;
aparate de uscare a mâinilor pentru lavabouri; aparate de încălzire pentru băi; cuptoare
cu aer cald; plăci de încălzire; sticle cu apă
fierbinte (termofoare); numere luminoase
pentru case; umidificatoare; cutii de gheaţă;
congelator tip orizontal; maşini şi aparate de
fabricare a gheţii; fierbătoare electrice; corpuri de lampă; lămpi cu gaz; sticle de lampă;
globuri de lămpi; suporturi de agăţat lampa;
manşoane pentru lămpi; reflectoare de lămpi;
abajururi pentru lămpi; lămpi; suporturi de
abajururi; lanterne; uscătoare electrice de
rufe; becuri de lămpi; instalaţii de iluminat;
cuptoare cu microunde; instalaţii de răcire a
laptelui; robinete de amestecare pentru conducte de apă; încălzitoare tip placă; lanterne
proiectoare de buzunar, lanterne de buzunar;
încălzitoare de buzunar; oale electrice de
gătit sub presiune; rezervoare de apă sub
presiune; radiatoare electrice; dulapuri frigorifice; camere frigorifice; frigidere; prăjitoare;
aparate de prăjit; grătare; ţepuşe de rotiserie;
rotisoare; lămpi de siguranţă; cabine de duş;
duşuri; chiuvete; dulii de lămpi electrice; colectoare solare (încălzire); prăjitoare de pâine; toalete (WC); scaune de toalete (WC);
capace pentru scaune de toalete (WC); toalete transportabile; lanterne; pisoare; aparate
electrice pentru copt vafe; aparate electrice
de patiserie de copt/de gătit; termofoare metalice pentru încălzit patul; lavabouri; încălzitoare de apă; aparate şi maşini pentru purificarea apei; sterilizatoare de apă; lămpi de
buzunar; instalaţii electrice de purificare a
aerului; dispozitive antiorbire pentru automobile (armături de lămpi); dispozitive antiorbire
pentru vehicule (armături de lămpi); lămpi cu
arc; autoclave (marmite electrice sub presiune); căzi de baie; lanterne chinezeşti; dispozitive de pază pentru iluminat; difuzoare (iluminat); brichete; faruri pentru automobile;
faruri pentru vehicule; maşini de gătit; sobe
(aparate de încălzire); maşini de gătit orez;
12 - vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă; dispozitive antiorbire pentru
vehicule; alarme antifurt pentru vehicule;
dispozitive antifurt pentru vehicule; cărucioare pentru copii; acoperişuri de cărucioare
pentru copii; clopoţei de biciclete sau triciclete; biciclete şi triciclete, piese şi accesorii
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pentru acestea; căruţe; vagoneţi; huse pentru scaune de vehicule; apărătoare pentru
biciclete sau triciclete; cărucioare de golf;
cărucioare pentru manevrarea bunurilor;
drezine; tetiere pentru scaune de vehicule;
prelate de cărucioare pentru copii; huse de
vehicule; claxoane pentru vehicule; capace
de butuci; butuci de roată pentru vehicule;
portbagaje pentru vehicule; plase de portbagaje pentru vehicule; cărucioare pentru
transportul bagajelor; apărătoare de noroi;
antiderapante pentru roţi de vehicule; vâsle
pentru canoe; vâsle; pedale pentru vehicule
pe două roţi; cărucioare pentru copii; pompe
pentru biciclete sau triciclete; acoperişuri
pentru cărucioare; huse pentru cărucioare;
cărucioare pentru copii; huse de şei pentru
biciclete, triciclete sau biciclete cu motor; şei
pentru biciclete, triciclete sau biciclete cu
motor; centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculelor; scaune de siguranţă pentru copii
(pentru vehicule); scaune de vehicule; centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculelor;
prelate adaptate pentru automobile; anvelope (pneuri) pentru vehicule; tapiserie (garnituri interioare) de vehicule; acoperişuri de
vehicule (formă); scaune cu rotile; ştergătoare de parbriz; suporturi pentru articole mărunte pentru utilizare în vehicule; containere
pentru substanţe aromate şi parfumuri pentru
utilizare în vehicule; avioane; airbaguri (dispozitive de protecţie pentru automobile); baloane cu aer; automobile; autocare; oglinzi
retrovizoare; omnibuze; vagoane-motor; motociclete; cărucioare pentru cumpărături;
cărucioare; anvelope pentru biciclete, triciclete şi motociclete; vehicule electrice; vehicule
de locomoţie pe apă; huse pentru volane de
automobile; capace de roată;
14 - metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse din/sau placate cu metale preţioase;
bijuterii; imitaţii de bijuterii şi ornamente, pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de măsurare a timpului; broşe (bijuterie); lanţuri
(bijuterie); brelocuri; monede; jetoane, şi
anume medalii şi sau monede; butoni de
manşetă; cercei; fire de aur; ornamente (din
metale preţioase); obiecte ce imită articole
de aur; casete de bijuterii; coliere; ace (bijuterii); ace de rever; inele; statui şi statuete
din metale preţioase; ace de cravată; ceasuri, ceasuri de mână, piese şi accesorii
pentru acestea; brăţări de ceas, lanţuri de
ceas; casete pentru ceasuri; cronometre;
ornamente; ace pentru păr, ace de cravată;
medalii; brelocuri; brelocuri şi tocuri pentru
chei/obiecte cu metale preţioase şi/sau pietre
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preţioase; pandantive; brăţări (bijuterii); casete de prezentare pentru ceasuri; carcase de
ceasuri; ceasuri şi ceasuri de mână electrice;
cadrane solare; diamante; articole de bijuterie; pietre semipreţioase; opere de artă din
metale preţioase; ceasuri deşteptătoare;
butoni din găitan; agrafe (ace de cravată);
figurine (statuete) din metale preţioase;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); hârtie de ambalaj, hârtie de
împachetat şi materiale de ambalaj; acuarele pentru artişti; reproduceri grafice, portrete; litografii; stilouri, creioane, tocuri cu peniţe, pixuri; peniţe de scris; suporturi pentru
stilouri; suporturi pentru creioane; mine pentru stilouri şi instrumente de scris; condeie de
ardezie; creioane colorate, creioane; penare;
ascuţitori de creioane; maşini de ascuţit creioane; cleme de hârtie; prespapieruri; agrafe
de birou, piuneze; pasteluri (creioane); paste
şi adezivi pentru papetărie şi menaj; papiermache; tăvi şi suporturi pentru corespondenţă; suporturi pentru scrisori; deschizătoare de
scrisori; benzi adezive şi distribuitoare de
bandă adezivă; materiale, plăci, pixuri şi instrumente pentru desen; seturi de desen;
albume de mărci şi monede; pungi şi plicuri;
sugative; suporturi pentru cărţi, semne de
carte; marcheri de carte; articole de birou;
pânze pentru pictură; carnete de notiţe;
agende; dosare (papetărie); bibliorafturi, cuburi de hârtie pentru notiţe, hârtie de scris;
hârtie de desen; seturi de scris; cretă, table
şcolare, table; etuiuri pentru paşaport; etuiuri
pentru carnete de cecuri; benzi elastice; picturi; şabloane (papetărie); produse pentru
ştergere, gume pentru şters, corectoare lichide; deschizătoare de scrisori electrice;
caiete de note; plăcuţe de scris; ornamente
şi decoraţiuni din hârtie şi/sau carton; şervete
din hârtie; şerveţele din hârtie; saci pentru
prânzuri; cutii şi coşuri din carton; cărţi de
colorat; mape pentru documente; mape cu
cleme; carnete de notiţe de buzunar; stilouri
cu vârfuri de fetru; bandă de carte; seturi de
creioane negre; seturi de creioane colorate;
rigle; covoraşe pentru scris; cărţi autograf;
cleme; capsatoare (papetărie); maşini de
tăiat hârtie; semne de avertisment; tocătoare
(articole de birou); maşini şi aparate de am-
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balare cu material plastic; aparate de montare prin termosudare electrică a ambalajului
protector pentru documente şi fotografii; suporturi şi cutii pentru carduri; decoraţiuni de
hârtie pentru cutii pentru prânzuri sau produse alimentare; albume; scutece de unică
folosinţă din hârtie şi celuloză; saci (plicuri,
pungi) din hârtie sau din material plastic pentru ambalaje; carnete cu foi detaşabile; cutii
din carton sau din hârtie; carduri; suporturi şi
carcase pentru ştampile şi sigilii; cărţi comice; compasuri de trasat; benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrat programe de calculator; hârtie de copiat (articole de papetărie);
lichide corectoare (articole de birou); mape
pentru documente; apărătoare pentru degete
(articole de birou); steguleţe din hârtie; dosare (articole de papetărie); dosare pentru documente; bandă de hârtie gumată (papetărie); batiste din hârtie; cartele de cartotecă
(papetărie); panglici de cerneală; coperte
pentru documente; etichete, cu excepţia celor din materiale ţesute; hărţi; cărţi poştale
muzicale; buletine de ştiri; tuşiere (papetărie); cutii de vopsea (articole pentru utilizare
în şcoală); pamflete; tocătoare de hârtie (articole de birou); suporturi de mine pentru
creioane; timbre poştale; autocolante (articole de papetărie); şerveţele de masă din hârtie; piuneze; tichete (bilete); panglici pentru
maşini de scris; maşini de scris (electrice sau
neelectrice); coperte (papetărie); pensule de
scris; cretă de scris; tablete de scris; învelitoare (papetărie); învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori; tăietoare de hârtie (articole
de birou); bavete din hârtie; saci pentru gătit
în cuptorul cu microunde; filtre de cafea din
hârtie; broşuri; modele de broderie; cuţite de
tăiat hârtie (articole de birou); feţe de masă
de hârtie; lenjerie de masă din hârtie; pancarte din hârtie sau carton; etichete pentru
cartele indicatoare; loturi de hârtie; şerveţele
de hârtie pentru demachiere; autocolante
pentru telefoane portabile;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; cufere de
voiaj şi saci de voiaj; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane; bice, hamuri (harnaşament) şi articole de şelărie; pungi, portmonee
şi portofele, serviete, valize, saci; rucsacuri;
saci de îmbrăcăminte; sacoşe pentru provizii;
benzi de piele; curele pentru echipament
militar; curele; bastoane; casete din piele
pentru carduri; zgărzi pentru animale sau
animale de companie; etuiuri pentru chei;
dantele din piele sau imitaţii de piele; casete
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pentru articole de toaletă, numite "vanity
cases"; botniţe; ghiozdane şcolare; curele;
mânere de valiză; geamantane; truse de
voiaj; cufere pentru voiaj; huse pentru umbrele; mânere de umbrelă; scaune-baston;
curele pentru bagaje; saci de plajă; serviete;
cutii şi casete din piele sau din imitaţie de
piele; genţi de mână; curele de piele; bastoane pentru munte; mape pentru partituri;
sacoşe şi plase pentru provizii; saci de şcoală; truse de scule din piele sau din imitaţii de
piele (goale); valize; saci pentru sport; pungi,
plicuri şi săculeţe din piele pentru ambalaj;
îmbrăcăminte din piele sau din imitaţii de
piele pentru mobile; cadre pentru genţi de
mână; rucsacuri pentru transportat copii;
genţi cu rotile pentru cumpărături;
20 - mobilier, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş, oase de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestor materiale sau din materiale plastice;
perne de aer; saltele de aer; saci de dormit;
perdele de mărgele pentru decoraţiuni; garnituri nemetalice pentru paturi; aşternuturi (cu
excepţia lenjeriei de pat); paturi pentru animale de companie; coşuri nemetalice; dispozitive de închidere pentru sticle (nemetalice); stelaje de sticlă; dopuri de plută pentru
sticle; chei sub formă de cartele din material
plastic; cufere; mobile decorative care produc sunete; cârlige pentru haine; umeraşe
pentru îmbrăcăminte; cârlige pentru portmantouri (nemetalice); cuiere de haine (mobile);
containere nemetalice (depozitare, transportare); galerii de perdele; cârlige de perdele;
şine de perdele; inele de perdele; vergele de
perdele; galeţi pentru perdele; cordoane de
draperii; perne; distribuitoare de prosoape;
căsuţe pentru animale de companie; garnituri
pentru paturi, mobilă, uşi; gherghefuri de
brodat; ventilatoare (neelectrice); statui din
lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice;
paravane de uz menajer pentru foc; piedestale pentru ghivece de flori; standuri pentru
flori; suporturi pentru pălării; scaune înalte
pentru bebeluşi; numere de casă nemetalice,
neluminoase; culcuşuri pentru animale de
companie; plăci de identitate nemetalice;
cartoteci (mobile); premergătoare pentru
bebeluşi; obiecte publicitare gonflabile; lădiţe
pentru bijuterii; cutii de scrisori (altele decât
cele din metal sau zidărie); rafturi pentru
scrisori; suporturi pentru reviste; saltele; recipiente de ambalare din materiale plastice;
perne; rafturi pentru farfurii; rafturi pentru
ceşti; plăci de înmatriculare nemetalice;
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semne de avertizare; mânere nemetalice
pentru unelte; platouri; împletituri de paie;
rame de fotografii; benzi decorative din materiale plastice şi/sau lemn pentru utilizare cu
garnituri pentru ferestre; ornamente şi decoraţiuni pentru ferestre sau uşi executate din
materiale plastice, ceară, lemn, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, oase de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice; cleme de etanşare pentru
saci; recipiente din materiale plastice pentru
arome; tetiere gonflabile; decoraţiuni din materiale plastice pentru produse alimentare
sau cutii pentru prânzuri; inele şi brelocuri
nemetalice pentru chei; limitator pentru uşi;
fotolii; coşuri nemetalice; paturi; bănci (mobile); cutii din lemn sau din materiale plastice;
birou de scris; dulapuri; cărucioare pentru
calculatoare (mobile); lăzi din lemn sau din
materiale plastice; scaune (de şezut); cutii cu
jucării; dopuri; huse pentru îmbrăcăminte
(garderoburi); leagăne; perdele de bambus;
şezlonguri; birouri (mobile); măsuţe de servit
(mobilă); paie de băut; tetiere (mobilă); tablouri de agăţat chei; poliţe pentru biblioteci;
dulăpioare; încuietori nemetalice, altele decât
cele electrice; manechine; rafturi (mobile);
rame de fotografii; rame de tablouri; capră de
tăiat lemne; mobilier şcolar; scaune (fotolii);
sofale; mese; cărucioare de servit ceai; cărucioare pentru calculatoare (mobilă); suporturi
de umbrele; pătucuri pentru copii; dulapuri;
tablouri de afişare; clapete din materiale
plastice pentru tuburi de drenaj; măsuţe de
toaletă; taburete şi scaune; coşuri împletite;
cârlige pentru standuri pentru îmbrăcăminte;
scări de lemn sau din materiale plastice; dulapuri de farmacie; covoare de protecţie,
detaşabile pentru chiuvete; ecusoane nemetalice; plăci cu numere nemetalice; cârlige
nemetalice pentru rufe; ţarcuri pentru bebeluşi; stâlpi de ascuţit ghearele pentru pisici;
rafturi; jaluzele de interior cu lamele (mobile);
opere de artă, figurine şi statuete şi decoraţiuni mici sau ornamente din lemn, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare
şi înlocuitori ai acestor materiale, sau de
ceară, ghips sau materiale plastice; cutii pentru tablete din lemn sau din materiale plastice; capace pentru sticle;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie, altele decât din metale preţioase sau
acoperite cu acestea; piepteni şi bureţi; perii;
materiale pentru perii; materiale de curăţare;
lână metalică; sticlă brută sau semiprelucrată
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(cu excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; cădiţe portabile pentru nou-născuţi;
coşuri împletite de uz casnic; ceşti; colivii
pentru păsări; mixere neelectrice; mese de
călcat; trăgătoare de cizme; deschizătoare
de sticle; dopuri pentru sticle din ceramică,
porţelan, sticlă, cristal, faianţă şi teracotă;
sticle; boluri; suporturi pentru săpun; planşete de pâine; găleţi; tăvi (platouri de servit);
cuşti pentru animale de companie; forme
pentru tarte; aparate neelectrice de făcut
vafe; stingătoare de lumânări; inele pentru
lumânări; candelabre (sfeşnice); bomboniere;
tocuri pentru piepteni; bibelouri chinezeşti,
porţelanuri; beţişoare chinezeşti (tacâmuri);
standuri pentru îmbrăcăminte; dispozitive de
întins îmbrăcăminte; cârpe pentru curăţat;
suporturi pentru pahare; agitatoare pentru
cocteiluri; filtre de cafea neelectrice; râşniţe
de cafea manuale; percolatoare de cafea
neelectrice; servicii de cafea; cafetiere; piepteni electrici; piepteni pentru animale; saci de
patiserie; forme pentru prăjituri; vase de bucătărie; ţepuşe metalice pentru frigărui; recipiente pentru gheaţă; recipiente termoizolante portabile; articole de uz casnic pentru refrigerarea alimentelor conţinând fluide pentru
schimb de căldură; tirbuşoane; ustensile
cosmetice; învelitori pentru vase; învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie; obiecte din faianţă; cupe; planşete de
tăiat pentru bucătărie; decantoare; friteuze
neelectrice; savoniere; distribuitoare de săpun; recipiente pentru băut; suporturi de uscat rufe; coşuri de gunoi; ouare; troace pentru animale; ghivece de flori; capcane pentru
insecte; mănuşi de menaj; cupe; răzătoare
(ustensile de menaj); grătare neelectrice;
containere termoizolante; încălzitoare neelectrice pentru biberoane; suporturi pentru
flori şi plante; cratiţe pentru fondue chinezesc; găleţi pentru gheaţă; forme pentru
cuburi de gheaţă; huse pentru scânduri de
călcat; urcioare; fierbătoare neelectrice; suporturi de cuţite; butoane (mânere) de porţelan; tăvi turnante; servicii de lichior; cutii pentru prânzuri; suporturi pentru lista de meniuri;
gamele; linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie); pămătufuri; suporturi pentru şerveţele; inele pentru şerveţele; ciururi de stropitoare; tampoane pentru curăţare; tigăi; farfurii din hârtie; instrumente pentru tăiat coca;
râşniţe pentru piper; lămpi de arome; pulverizatoare de parfum; vaporizatoare de parfum;
coşuri pentru picnic; puşculiţe; capace de
oale; oale; oale de fiert sub presiune neelec-
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trice; lăzi de gunoi; solniţe; solniţe de piper;
cratiţe; farfurioare; spatule (ustensile de bucătărie); bureţi de sârmă pentru curăţat; pămătufuri pentru bărbierit; suporturi pentru
întins cămăşile; perii pentru încălţăminte;
limbi de încălţat pantofii; şanuri (calapoade)
pentru încălţăminte; site (ustensile de menaj); absorbanţi de fum de uz menajer; suporturi pentru săpun; supiere; servicii de
condimente; suporturi pentru bureţi; bureţi de
uz menajer; suporturi pentru pămătufuri de
bărbierit; statui din porţelan, ceramică sau
sticlă; statuete de porţelan, ceramică sau
sticlă; filtre; seringi pentru stropit flori şi plante; tacâmuri; halbe; boluri de ceai; cutii pentru depozitarea ceaiului; infuzoare de ceai;
servicii de ceai; ceainice; perii de toaletă;
truse de toaletă; suporturi pentru hârtie igienică; bureţi de toaletă; ustensile de toaletă;
periuţe de dinţi; periuţe de dinţi electrice;
suporturi pentru scobitori, altele decât cele
din metale preţioase; scobitori; coşuri de
hârtii; litiere pentru animale; tăvi pentru uz
menajer; suporturi pentru oale; prese pentru
pantaloni; întinzătoare de pantaloni; termosuri; truse de toaletă; vaze; aparate neelectrice de făcut vafe şi blinii; ustensile de coacere şi fierbere neelectrice; scânduri de spălat rufe; căzi de spălat rufe; stropitori; dispozitive de udat; aparate de ceruit; obiecte de
artă din porţelan, ceramică sau sticlă; ornamente decorative pentru ferestre sau uşi din
ceramică, porţelan, sticlă, cristal, lut, pământ
ars; cutii sau recipiente pentru prânz sau
pentru alimente (altele decât cele din metale
preţioase); curse pentru şoareci; aţă dentară;
benzi/curele pentru cutii de prânz şi containere de uz menajer sau de bucătărie; containere pentru substanţe aromate şi parfumuri;
sticle frigorifice; cutii de sticlă; mături; articole
de perii; untiere; capace pentru acoperirea
untului; cazane; instrumente pentru curăţat
(acţionate manual); cârlige de rufe; lăzi frigorifice portabile neelectrice; borcane pentru
prăjiturele; ustensile de gătit neelectrice; perii
pentru sprâncene; perii pentru încălţăminte;
tigăi de prăjit; pâlnii; mănuşi de grădinărit;
flacoane de sticlă (recipiente); sticle izolante;
pufuri de pudră; shakere; strecurători de
ceai, altele decât din metale preţioase; pânze
şi cârpe multifuncţionale pentru uz menajer şi
în bucătărie; teluri, palete neelectrice; vase
din metal pentru producerea gheţii şi băuturilor cu gheaţă; instrumente pentru tăiat biscuiţi; oliviere; pămătufuri din pene mari şi cârpe
pentru ştergerea prafului; shakere pentru
cocteiluri; pudriere, altele decât din metale
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preţioase; cutii pentru pilule sau tablete; suporturi din lemn sau din materiale plastice
pentru hârtie igienică; suporturi pentru periuţe de dinţi; aţă pentru uz dentar; mânere pentru aţă dentară; chiuvete; recipiente de uz
menajer din metale preţioase; ustensile de
uz menajer din metale preţioase; servicii de
cafea din metale preţioase; cafetiere neelectrice din metale preţioase; recipiente pentru
bucătărie din metale preţioase; suporturi şi
inele pentru şerveţele din metale preţioase;
pudriere din metale preţioase; veselă şi tacâmuri din metale preţioase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute; împletitură pentru sticle; hamacuri;
benzi de ambalaj sau de legat nemetalice;
prelate pentru vehicule (nefixate);
23 - fire de uz textil şi aţă; fir şi aţă de bumbac;
aţă şi fire de brodat; aţă şi fire de cusut; fire
şi aţă filată; lână filată; fire şi aţă de lână;
24 - ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; batiste din materiale textile; şerveţele
din materiale textile; cuverturi de pat şi de
masă; bannere; lenjerie de baie; lenjerie de
pat; cuverturi de pat; pături pentru pat; perdele din materiale textile; pânză; învelitori din
materiale textile pentru mobile; învelitori din
materiale plastice pentru mobile; huse de
perne; draperii de uşă; ţesături care imită piei
de animale; prosoape; steaguri; mănuşi de
baie; lenjerie de casă; etichete (ţesătură);
şerveţele demachiante din materiale textile;
şervete de marcare a locului la masă; huse
pentru saltele; mănuşi de spălat; plase contra ţânţarilor; perdele; feţe de pernă; materiale plastice (înlocuitori de ţesături); pilote de
pat; pleduri de călătorie; pânză (material
textil); giulgiuri; mătase; ţesături de mătase;
saci de dormit; lenjerie de masă; seturi de
masă; şerveţele de masă; tapiserie; materiale textile pentru tapiserie; tapet din materiale
textile; aşternuturi de pat (lenjerie); huse din
materiale textile pentru suporturi de şerveţele
sau ţesătură; huse pentru butoni de uşă;
huse pentru scaune de toaletă; huse pentru
capace de WC; suporturi sau şnururi din
materiale textile pentru susţinerea draperiilor;
suporturi (lenjerie de masă); ţesături de
bumbac; cuverturi (cuverturi de pat); ţesături
de uz textil; prosoape din materiale textile;
fetru; ţesătură aspră de lână; ţesături de cânepă; feţe de masă, cu excepţia celor din
hârtie; catifea; stofe de lână; ţesături dema-
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chiante din materiale textile; huse din materiale textile pentru cutii de hârtie; huse din
ţesătură pentru butoni de uşi; huse din ţesătură pentru butelii din polietilentereftalat
(PAT); etichete pentru nume; etichete ţesute;
săculeţe din materiale textile sau de mătase
pentru şarm;
25 - articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului;
şorţuri; costume de plajă; articole de baie,
costume de baie; îmbrăcăminte sportivă;
îmbrăcăminte impermeabilă; mănuşi; mitene;
centuri (îmbrăcăminte); haine pentru copii,
bărbaţi şi femei; îmbrăcăminte pentru copilaşi; scutece din materiale textile; bavete
pentru copii, altele decât din hârtie; desuuri
(lenjerie de corp); cămăşi de noapte şi pijamale; halate de baie; jartiere; pălării, şepci,
cozoroace, berete; bonete de baie şi de duş;
manşoane; căşti călduroase (îmbrăcăminte);
gulere, cravate, lavaliere, papioane, panglici
pentru papioane; şosete şi ciorapi, colanţi;
jartiere, jartiere pentru şosete, ciorapi şi colanţi; pantofi, pantofi de sport, papuci, încălţăminte de plajă; costume de bal mascat;
mânecuţe de lucru; basmale; bandane; sandale de baie; cipici de baie; încălţăminte de
schi; bocanci; bretele pentru îmbrăcăminte;
sutiene; pantaloni de călărie (îmbrăcăminte);
camizole; mantouri; manşete (îmbrăcăminte);
fulare de blană; bentiţe pentru cap (îmbrăcăminte); bonete (îmbrăcăminte); jachete
(îmbrăcăminte); tricouri (îmbrăcăminte); plastroane de cămăşi; tricoturi (îmbrăcăminte);
haine de stradă; paltoane; pantaloni; hanorace; pulovere; sandale; eşarfe; şaluri; cămăşi;
slipuri (lenjerie); halate; ghetre; ghete de
sport; tricouri de sport; costume; costume de
baie; tricouri; pantaloni; lenjerie de corp; uniforme; veste; combinezoane de schi nautic;
benzi pentru încheietura mânii (îmbrăcăminte); lenjerie pentru femei; pantofi de gimnastică; corsete (lenjerie); îmbrăcăminte pentru
gimnastică; eşarfe;
26 - dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse şi copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; fructe artificiale; ghirlande artificiale; insigne ornamentale; insigne pentru
îmbrăcăminte din alte metale, cu excepţia
celor preţioase; fermoare pentru genţi; benzi
pentru fixarea manşetelor; benzi pentru păr;
agrafe de păr; fermoare de centuri; copci
pentru bluze; articole decorative pentru păr;
cutii de croitorie; cutii şi casete de ace; bretele; şireturi; broşe; catarame; catarame de
pantofi; perniţe de ace; perniţe de ace cu
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gămălie; piese care se lipesc la cald pentru
ornamente de articole textile (mercerie);
copci pentru încălţăminte; fermoare; fermoare pentru îmbrăcăminte; încheietoare pentru
bretele; coroane de flori artificiale; broderii în
aur; mercerie; bonete pentru vopsirea părului; bigudiuri; ace de ondulat părul; ace de
păr; fileuri de păr; ornamente pentru păr; ace
de păr invizibile; ornamente pentru pălării;
copci de corsete; ace de tricotat; ornamente
pentru încălţăminte; panglici pentru premiere
(recompensă); rozete (pasmanterie); ace de
cusut; degetare pentru cusut; croşete pentru
încălţăminte; şireturi de încălţăminte; ciucuri;
învelitoare pentru ceainice; moţuri de păr
(pompoane); dantele de lână; bentiţe elastice
pentru păr; ace de siguranţă; agrafe şi închizătoare pentru bavete şi şorţuri; volane (dantelă); broderii aplicate; hamuri de susţinere
pentru copii; insigne din metale preţioase;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia
celui din material textil; covoare pentru automobile; covoraşe de baie; produse care
servesc la acoperirea pardoselilor; covoare
pentru uşă; saltele de gimnastică; tapiserie;
produse de vinil care servesc la acoperirea
pardoselilor; tapet, tapet de vinil, hârtie de
tapet; saltele, covoraşe de joacă; covoraşe
de plajă;
28 - jucării, jocuri; păpuşi; jucării din pluş; ursuleţi;
figurine jucării şi seturi de joc; articole de
gimnastică şi sport; mingi şi baloane; decoraţiuni şi ornamente festive; decoraţiuni şi ornamente pentru pomul de Crăciun; surprize
pentru petreceri; vehicule (jucării); vehicule
electrice (jucării); planşe pentru surfing;
snowboard-uri; patine cu role; patine de
gheaţă; planşe cu rotile (skateboard-uri);
căptuşeli de protecţie (părţi de îmbrăcăminte
de sport); pistoale cu aer (jucării); jocuri de
table; bile pentru jocuri; clopoţei pentru pomul de Crăciun; bile de biliard; mese de biliard; blocuri de construcţii (jucării); jocuri de
masă; bomboane explozive (pocnitoare, petarde de Crăciun); ghete cu patine; aparate
şi maşini pentru jocul cu popice; jocuri de
construcţie; sfeşnice pentru pomul de Crăciun; table de şah; jocuri de dame; jocuri de
şah; pomi de Crăciun din materiale sintetice;
aparate pentru prestidigitaţie; pocnitoare,
petarde (focuri de artificii jucărie); cupe pentru zaruri; darturi; zaruri; paturi pentru păpuşi;
îmbrăcăminte pentru păpuşi; case pentru păpuşi; camere pentru păpuşi; domino; table de
dame; jocuri de dame; haltere; apărători de cot
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(articole de sport); aparate pentru exerciţii
fizice (extensoare); căluşei; biberoane pentru
păpuşi; momeli pentru pescuit; echipament
pentru pescuit; labe pentru înotători; plute
pentru pescuit; discuri zburătoare (jucării);
jocuri automate; bastoane pentru jocuri; aparate pentru jocuri electronice, altele decât
cele concepute pentru a fi utilizate numai cu
ecran de afişare independent sau monitor;
saci de golf; crose de golf (cluburi de golf);
mănuşi de golf; mănuşi pentru jocuri şi sport;
jucării cu surprize pentru loterii; vârtelniţe
pentru zmeie; zmeie; apărători de genunchi
(articole de sport); mah-jong-uri; bile pentru
jocuri; marionete; măşti de teatru; măşti jucării; mobiluri (jucării); modele de vehicule la
scară redusă (jucării); surprize pentru petreceri, serate dansante; căptuşeli de protecţie
(părţi de îmbrăcăminte de sport); jocuri de
salon; capse detonante (jucării); pistoale
(jucării); bile pentru jocuri; rachete; jucărioare
pentru sugari; jocuri cu inele; căluţi-balansoar; patine cu rotile; planşe cu vele; schiuri;
sănii (articole de sport); tobogane (joc); baloane de săpun (jucării); titirezi (jucării);
trambuline (articole de sport); biciclete fixe
de antrenament; piscine (articole de jocuri);
balansoare; mese pentru tenis de masă;
jucării pentru animale domestice; schiuri nautice; articole de joacă pentru înot, jocuri de
apă, sporturi şi activităţi; mingi de plajă; maşini de amuzament operate automat şi cu
jetoane; huse special concepute pentru
schiuri şi planşe de surfing; taloane de bingo;
plase de fluturi; cărţi de joc; confeti; patine cu
role; puzzle-uri; caleidoscoape; catarge pentru
planşe de windsurfing; mincioguri de pescuit;
vehicule cu telecomandă (jucării); jocuri de
ruletă; globuri de sticlă cu zăpadă în interior;
rachete de zăpadă; cărţi de joc japoneze;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile; bulion; concentrate de
bulion; supe de carne; supe de carne concentrate; unt; caviar; brânzeturi, gustări pe
bază de caşcaval; produse lactate; produse
alimentare preparate din peşte; alimente
preparate din peşte; fructe răcite rapid; fructe
congelate; chipsuri de fructe; margarină;
marmelade; aspic de carne; carne conservată (conserve); băuturi pe bază de lapte; ciuperci conservate; nuci preparate; pate de
ficat; unt de arahide; arahide preparate; mazăre conservată; coji de fructe; chipsuri de
cartofi; blinii de cartofi; salate; varză murată;
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cârnaţi; ulei de susan; preparate pentru supe; supe; tofu; salate de legume; supă de
legume; frişcă; iaurt; mâncăruri de preparare
rapidă; produse alimentare condimentate;
ambalaje cu mâncăruri de preparare rapidă;
snacksuri; alge (de uz alimentar); carne, peşte, păsări şi vânat gătite şi conservate; bacon; preparate pentru bulion; unt de ciocolată
şi nuci; mezeluri; crochete alimentare; fructe
cristalizate; peşte conservat (conserve); jeleuri de fructe; salate de fructe; fructe conservate (conserve); ulei de porumb; ulei de măsline comestibil; stafide; piure de roşii; legume
conservate (conserve); produse de mare (cu
excepţia celor vii); produse de mare gătite şi
conservate; produse de mare conservate
(conserve); produse alimentare din produse
de mare sau gătite din produse de mare;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri şi condimente; mirodenii; gheaţă; biscuiţi; prafuri pentru
prăjituri; decoraţiuni comestibile pentru prăjituri; arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile esenţiale; prăjituri de orez; dulciuri şi
bomboane; ciocolată; băuturi de ciocolată cu
lapte; băuturi pe bază de ciocolată; dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; băuturi de cacao cu lapte; produse din cacao;
băuturi pe bază de cacao; băuturi de cafea;
arome de cafea; amestecuri şi preparate
pentru a fi utilizate ca înlocuitori de cafea;
băuturi pe bază de cafea; pişcoturi; floricele
de porumb; fulgi de porumb; îngheţată; curry
(condiment); cremă de ouă; fulgi de cereale;
arome, altele decât uleiurile esenţiale; îngheţată (produs de cofetărie); jeleuri de fructe;
turtă dulce; sirop; infuzii, altele decât cele
medicinale; ketchup (sos); lemn dulce (cofetărie); drajeuri romboidale (cofetărie); plăcintă cu carne; produse pentru frăgezit carnea,
de uz alimentar; clătite; pastile, altele decât
de uz medical; produse de patiserie; plăcintă;
piper; pizza; budinci; ravioli; lăptişor de matcă pentru alimentaţie umană; zahăr; pasta
wasabi; sos de soia; paste, tăiţei şi fidea;
udon (fidea în stil japonez); sushi; vanilie
(arome); vafe; îngheţată de iaurt; covrigei;
gustări (alimente); migdale (produse de cofetărie); preparate aromatice de uz alimentar;
lianţi pentru îngheţate (gheaţă comestibilă);
chifle; prăjituri; caramele (bomboane); gumă
de mestecat, alta decât de uz medical; făină
de porumb; biscuiţi-crackere; gheaţă comestibilă; sirop de melasă; gheaţă naturală sau
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artificială; macaroane; marţipan; maioneză;
fulgi de ovăz; piper (condiment); mirodenii;
pesmeţi; sare de bucătărie; sandvişuri; sos
de roşii; condimente; şerbeturi (îngheţată);
spaghete; dulciuri (bomboane); tarte; făină de
grâu; sosuri pentru salate; sosuri de carne;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; băuturi şi sucuri din legume; siropuri, concentrate şi alte produse pentru prepararea băuturilor; băuturi izotonice; nectaruri de fructe,
nealcoolice; pastile pentru prepararea băuturilor efervescente; prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente; apă gazoasă; siropuri pentru băuturi; apă de masă; apă (băuturi); băuturi pe bază de zer; băuturi nealcoolice; cocteiluri fără alcool; aperitive fără alcool;
33 - alcool din orez; băuturi alcoolice, cu excepţia
berii; aperitive; băuturi alcoolice cu conţinut
de fructe; brandy; cidru; cocteiluri; lichioruri;
sake; băuturi spirtoase; whisky; vinuri;
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; scrumiere; hârtie pentru ţigarete; tabachere pentru
ţigări de foi; tabachere pentru ţigarete; foarfeci
pentru ţigări de foi; suporturi pentru ţigări de foi;
filtre pentru ţigarete; portţigarete; suporturi pentru ţigarete; capete de ţigarete; ţigarete; ţigarete
care conţin înlocuitori de tutun; ţigarille; ţigări de
foi; brichete pentru fumători; cutii de chibrituri;
suporturi pentru chibrituri; dispozitive de curăţat
pipe de tutun; suporturi pentru pipe; pipe de
tutun; punguţe de tutun; cutii cu tutun de prizat;
recipiente de tutun;
35 - servicii de aprovizionare cu variate bunuri
pentru terţi (cu excepţia transportării acestora), care să permită clienţilor să vizualizeze
convenabil şi să cumpere aceste bunuri;
servicii de aprovizionare furnizate de magazinele de vânzare cu amănuntul, angro, prin
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul mijloacelor electronice, de exemplu prin intermediul web site-urilor programelor de televiziune comerciale; vânzare angro
şi cu amănuntul şi servicii de comandă prin
poştă cu privire la vânzarea surprizelor pentru serate şi a decoraţiunilor şi ornamentelor
festive, a cadourilor şi articolelor noi, a săpunurilor, parfumeriei, uleiurilor esenţiale, cosmeticii, loţiunilor de păr, produselor de îngrijire a părului, articolelor de toaletă, pastelor
de dinţi, articolelor de igienă personală, preparatelor pentru curăţare, lustruire şi preparatelor abrazive, preparatelor pentru spălare,
instrumentelor de manichiură, preparatelor
pentru îngrijirea unghiilor, lacului de unghii,
unghiilor false, substanţelor dietetice, alimen-
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telor pentru sugari, preparatelor igienice,
lumânărilor, fitilurilor, aşchiilor pentru aprindere, unsorilor, lubrifianţilor, uleiurilor pentru
pictură, tacâmurilor, articolelor de faianţă,
truselor de manichiură, instrumentelor de
bărbierit, aparatelor de ras, maşinilor şi maşinilor-unelte pentru uz menajer şi în bucătărie, uneltelor operate manual, filmelor, aparatelor fotografice, casetelor pentru plăci fotografice, aparatelor pentru înregistrări video,
articolelor audio şi video, benzilor audio şi
video, aparatelor de înregistrare şi discurilor,
instrumentelor şi aparatelor pentru înregistrarea, transmiterea şi/sau reproducerea sunetelor şi/sau imaginilor, a televizoarelor, playerelor şi/sau aparatelor de înregistrat cu casete cu bandă magnetică, casetofoanelor video
şi/sau playerelor cu discuri compacte şi/sau
aparatelor de înregistrare, radiourilor, telefoanelor, telefoanelor fără fir, telefoanelor
mobile, tocurilor pentru telefoane mobile,
decoraţiunilor şi cureluşelor pentru telefoane,
indicatorilor de apel, maşinilor de calculat,
calculatoarelor, jocurilor electronice şi de
calculator, filmelor cinematografice, lămpilor,
ventilatoarelor, ustensilelor de gătit, formelor
de prăjituri şi patiserie, prăjitoarelor de pâine,
cuptoarelor, ustensilelor de bucătărie, ustensilelor şi recipientelor pentru servirea sau
depozitarea produselor alimentare şi/sau
băuturilor, beţişoarelor chinezeşti, instrumentelor de tăiere, porţelanului, articolelor de
porţelan, articolelor de cristal, articolelor
emailate, argintăriei, sticlăriei, articolelor din
teracotă, articolelor de faianţă, articolelor de
ceramică, uscătoarelor de păr, lămpilor,
abajururilor, pieselor şi accesoriilor pentru
acestea, cărucioarelor pentru copii, baloanelor, ghidoanelor de bicicletă, ceasurilor şi
ceasurilor de mână, accesoriilor, pieselor şi
fitingurilor pentru acestea, articolelor de bijuterie şi imitaţiilor de bijuterii, ornamentelor,
produselor din metale preţioase sau placate
cu acestea, cutiilor muzicale, instrumentelor
muzicale, tablourilor (picturilor), fotografiilor,
papetăriei, hârtiei şi cartonului şi produselor
din aceste materiale, materialelor pentru
artişti, pensulelor, instrumentelor de scris,
tipăriturilor, cărţilor, ziarelor, revistelor şi periodicelor, felicitărilor şi felicitărilor de Crăciun, cărţilor de joc, ambalajelor şi materialelor de ambalaj, ramelor şi suporturilor pentru
fotografii, adezivilor pentru papetărie sau
menaj, produselor din piele şi/sau imitaţii din
piele, genţilor şi valizelor, portmoneelor şi
portofelelor, umbrelelor, bastoanelor, mobilei,
oglinzilor, cuierelor şi cârligelor pentru haine,
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cutiilor şi recipientelor, plăcilor de identitate,
accesoriilor mici de uz menajer, ustensilelor
şi recipientelor de menaj sau de bucătărie,
pieptenilor, bureţilor, periilor, articolelor pentru curăţat, ochelarilor, ramelor de ochelari şi
ochelarilor de soare, tocurilor şi accesoriilor
pentru acestea, ţesăturilor şi produselor textile, lenjeriei de pat, lenjeriei şi feţelor de masă, şerveţelelor, seturilor de masă, galanteriei, batistelor, articolelor de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi articolelor pentru acoperirea
capului, nasturilor, insignelor, panglicilor şi
şnururilor, dantelelor şi broderiilor, agrafelor
de păr şi ornamentelor, jartierelor, ornamentelor pentru încălţăminte, ornamentelor de
pălării, fermoarelor şi elementelor de fixare a
fermoarelor, covoarelor, preşurilor şi rogojinilor, jucăriilor, jocurilor şi jucăriilor, păpuşilor,
figurinelor, articolelor de sport, ornamentelor
pentru pomul de Crăciun, alimentelor şi băuturilor, produselor de cofetărie, articolelor
florale, chibriturilor, trabucurilor, ţigaretelor şi
articolelor pentru fumători; publicitate; organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; publicare de texte publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi); servicii
prestate de agenţii de publicitate; managementul afacerilor pentru artişti interpreţi;
agenţii de import-export; compilarea informaţiilor în baze de date de calculator; publicitate
prin corespondenţă; administrarea hotelurilor; cercetarea pieţei; publicitate stradală;
recrutare de personal; servicii prestate de
agenţii de publicitate; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; servicii de achiziţii publice pentru terţi (achiziţionare de produse şi
servicii pentru alte întreprinderi); închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
închiriere de maşini şi aparate de birou; închiriere de automate de vânzare;
41 - divertisment; distracţii; parcuri de distracţii,
parcuri tematice; exploatarea sălilor de joc;
educaţie; organizarea, producerea şi prezentarea de spectacole, concerte, spectacole în
direct, spectacole de teatru, expoziţii, competiţii sportive, activităţi sportive şi culturale;
music-hall; servicii de cinematografe, inclusiv
închirieri de aparate şi accesorii cinematografice şi închirieri de filme cinematografice;
cabarete; studiouri de cinema; servicii de
discotecă; servicii de cluburi; publicare de
cărţi, texte, reviste, ziare şi periodice; servicii
de bibliotecă; exploatarea instalaţiilor pentru
divertisment, expoziţii, concerte, reprezentaţii
teatrale, spectacole, sport, jocuri, activităţi
recreative şi culturale; cluburi de sănătate;
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servicii de campusuri de vacanţă; informaţii
în materie de educaţie, divertisment, distracţie, recreare, sport şi cultură; divertisment
televizat şi radiofonic; montaj de programe
radiofonice şi de televiziune; producţie de
filme şi de filme pe benzi video; închiriere de
filme cinematografice, filme, casete video,
discuri laser, discuri video şi discuri (video)
multifuncţionale; închirierea de înregistrări
sonore; închirierea de decoruri pentru spectacole; şcoli cu internat; servicii de cluburi şi
saloane karaoke; camere şi saloane de jocuri; organizarea de concursuri de frumuseţe; circuri; cursuri prin corespondenţă; servicii
de animatori; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; jocuri de
noroc; învăţarea gimnasticii; exploatarea
muzeelor (prezentare, expoziţii); organizarea
de loterii; servicii de orchestră; planificarea
de recepţii (divertisment); redactarea de scenarii; reprezentaţii teatrale; exploatarea de
grădini zoologice; servicii de procesare de
imagini digitale; tehnoredactare computerizată; jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;
interpretarea limbajului gestual; orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării); microfilmare; servicii de compoziţie muzicală; cluburi de noapte; fotografie; producţie de filme pe benzi video; exploatarea echipamentelor de karaoke; exploatarea publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile; publicarea electronică on-line a cărţilor şi revistelor; înregistrări pe benzi video
(filmare); popicării; exploatarea stadioanelor
sau arenelor sportive acoperite pentru baseball (jocuri); demonstrare de filme on-line;
organizarea de nunţi;
43 - servicii de furnizare de alimente şi băuturi;
cazare temporară; servicii de restaurante,
cafenele, bufete cu autoservire, baruri, hale,
cantine, servicii de catering; restaurante cu
autoservire; restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri); servicii de baruri; furnizarea
de informaţii privind serviciile menţionate,
alimente şi băuturi; furnizare şi rezervare de
spaţii de cazare temporară, de hoteluri, moteluri, pensiuni şi facilităţi de cazare şi furnizare de informaţii referitor la serviciile menţionate; servicii de tabere de vacanţă (găzduire); restaurante, cafenele, baruri cu autoservire, baruri, hale de produse alimentare, cantine şi bufete cu instalaţii karaoke; servicii de
îngrijire a copilului, incluse în clasa 43; creşe
de copii; case de vacanţă; servicii de baruri;
aranjarea bucatelor şi băuturilor pentru recepţii de nuntă;
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44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau
pentru animale; servicii de agricultură, horticultura şi de silvicultură; saloane de înfrumuseţare; saloane de coafură; curăţarea animalelor; aranjamente florale; grădinărit; grădinărit peisagistic; curăţarea animalelor de companie; servicii de aromoterapie; confecţionare de coroane (artă florală); servicii spitaliceşti; stomatologie; tatuaje.

(210) 028953
(220) 2011.03.30
(730) Sanrio Company, Ltd., JP
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albire şi alte substanţe pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; paste de dinţi; produse de
toaletă; preparate pentru manichiură; produse şi preparate pentru îngrijirea şi curăţarea
părului şi pielii; adezivi de uz cosmetic; loţiuni
de utilizat după ras; produse antiperspirante;
preparate antistatice de uz casnic; produse
aromatice; scoarţă de quillaia pentru spălare;
săruri pentru baie; preparate cosmetice pentru baie; măşti pentru înfrumuseţare; săruri
pentru albire; sodă pentru albire; albăstreală
de rufe; produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii şi culorilor (spălătorie);
preparate pentru decolorare; truse pentru
cosmetice; preparate cosmetice pentru slăbire; cosmetice pentru animale; beţişoare cu
vată de uz cosmetic; vată de uz cosmetic;
creme cosmetice; creme pentru albirea pielii;
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creme pentru articole din piele; produse de
degresare; produse pentru lustruirea protezelor dentare; preparate pentru curăţarea
protezelor dentare; deodorante; detergenţi;
coloranţi cosmetici; apă de colonie; apă de
toaletă; cremă pentru păr, gel pentru păr,
şampoane, balsam pentru păr şi preparate
pentru umectarea părului; parfumuri; rujuri de
buze; creme şi loţiuni pentru piele şi faţă;
unghii false; substanţe pentru poleirea unghiilor, lacuri şi diluanţi pentru acestea; produse pentru protecţie antisolară; preparate
pentru albire (decoloranţi) de uz cosmetic;
arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale); lapte demachiant pentru scopuri de toaletă;
cosmetice pentru sprâncene; creioane pentru
sprâncene; balsamuri de rufe (pentru spălat);
gene false; ceară de parchet; vopsele pentru
păr; fixative pentru păr; preparate pentru
ondularea părului; înălbitori de rufe; preparate pentru înmuierea rufelor; amidon (apret);
loţiuni de uz cosmetic; produse pentru machiaj; pudră pentru machiaj; preparate pentru
machiaj; produse de demachiere; rimel; ape
de gură, altele decât de uz medical; produse
pentru îngrijirea unghiilor; creioane cosmetice; preparate de lustruit pentru mobilier şi
pardoseli; alifii de uz cosmetic; potpuriuri (parfumuri); piatră ponce; pânză de sticlă; hârtie
de sticlă; lemn parfumat; şampoane pentru
animalele de companie; creme pentru încălţăminte; creme de lustruit; ceară pentru încălţăminte; produse pentru netezire (apretare);
săpun de redare a strălucirii textilelor; amidon
de satinat pentru rufe; preparate pentru bronzat; şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
produse pentru îndepărtarea lacurilor; ceară
de epilat; ceară utilizată în spălătorii; ceară
pentru lustruit; ceară pentru piele; produse
depilatoare; jeleu de petrol de uz cosmetic;
motive decorative de uz cosmetic; bastoane
de tămâie (bastoane amuletă); parfumuri;
04 - uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi material pentru iluminat; lumânări
şi fitiluri; lumânări pentru pomul de Crăciun;
preparate pentru îndepărtarea prafului; unsoare pentru curele; unsoare pentru cizme;
unsoare pentru piele; unsoare pentru încălţăminte; fitiluri pentru lămpi; veioze (lumânări); preparate antiderapante pentru curele;
uleiuri pentru conservarea pielii; uleiuri pentru pictură; aşchii pentru aprindere; compoziţii pentru legarea prafului pentru măturat;
fitiluri pentru lumânări; motorină; gazolină;
petrol lampant; carburanţi;
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05 - produse farmaceutice, produse de uz veterinar şi produse sanitare; substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide; bumbac absorbant; vată absorbantă; centuri adezive de uz medical; plasture
adeziv; benzi adezive de uz medical; produse pentru împrospătarea aerului; produse
pentru purificarea aerului; produse alimentare pe bază de albumină de uz medical; lapte
albuminos de uz medical; produse pentru
spălarea animalelor; bumbac antiseptic; antiseptice; balsamuri de uz medical; bandaje
igienice; bandaje pentru menstruaţie; bandaje pentru pansat; preparate terapeutice pentru baie; preparate medicinale pentru baie;
săruri de uz medical pentru baie; băi de oxigen; săruri pentru băi de apă minerală; centuri pentru absorbante igienice feminine; brăţări de uz medical; tampoane pentru alăptare; bomboane medicinale; capsule de uz
medical; capsule de uz farmaceutic; gumă de
mestecat de uz medical; coliere antiparazitare pentru animale; produse de cofetărie de
uz medical; preparate pentru dezinfectarea,
spălarea, păstrarea şi curăţarea lentilelor de
contact; lubrifianţi şi soluţii pentru şi/sau utilizare cu lentile de contact; produse chimice
contraceptive; remedii de calozităţi; inele de
calozităţi pentru picioare; bumbac de uz medical; plasturi; preparate farmaceutice pentru
tratamentul mătreţei; dezodorizante; detergenţi de uz medical; băuturi dietetice adaptate de uz medical; alimente dietetice; substanţe dietetice; dezinfectante folosite pentru
igienă; loţiuni pentru canine; produse pentru
spălarea caninelor; repelente pentru câini;
băuturi medicinale; produse pentru spălat
ochii; cutii de prim ajutor (completate); adezivi împotriva muştelor; hârtie de omorât
muşte; preparate pentru distrugerea muştelor; clei împotriva muştelor; remedii contra
transpiraţiei picioarelor; tifon pentru pansamente; germicide; lemn de cedru pentru
combaterea insectelor; grăsimi de uz medical; perfuzii medicamentoase; insectifuge;
insecticide; vaselină de uz medical; chiloţi
pentru menstruă; chiloţi igienici; lapte praf
pentru copii mici; lactoză de uz medical; ţesături impregnate cu loţiuni farmaceutice;
loţiuni de uz farmaceutic; loţiuni de uz veterinar; pilule; băuturi din lapte cu conţinut de
malţ de uz medical; alcool medicinal; ierburi
medicinale; uleiuri de uz medical; ceaiuri
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medicinale; trusă medicală (portabilă, completată); medicamente de uz uman; absorbante menstruale; tampoane pentru menstruaţie; mentol; unguente; suplimente alimentare minerale; hârtie cu insecticide contra moliilor; produse pentru combaterea moliilor; produse pentru îngrijirea gurii; nămol
pentru baie; scutece pentru incontinenţă;
aditivi nutritivi de uz medical; chiloţi igienici;
scutece igienice; absorbante igienice; indispensabili igienici; chiloţi, absorbante pentru
incontinenţă; absorbante; paraziticide; pilule
de uz farmaceutic; preparate chimice pentru
diagnosticul gravidităţii; ceaiuri de slăbire de
uz medical; remedii contra transpiraţiei; lăptişor de matcă (de uz medical); şerveţele igienice; preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii; săruri mirositoare; produse pentru
sterilizare; unguente contra arsurilor provocate de soare; preparate contra arsurilor
solare de uz farmaceutic; siropuri de uz farmaceutic; preparate cu vitamine; beţişoare
de bumbac de uz medical; produse antisolare; cataplasme; comprese; cataplasme şi/sau
comprese pentru scăderea temperaturii corpului sau pentru prevenirea febrei sau durerilor de cap; pansamente (medicale); medicamente pentru medicina umană; febrifuge;
ceaiuri de ierburi, cataplasme cu muştar;
preparate medicale pentru slăbire;
08 - unelte şi scule acţionate manual; cuţitărie;
arme albe; aparate de ras; maşini de tuns
barba; deschizătoare de butelii; deschizătoare de conserve; tocuri pentru aparate de ras;
cleşte pentru cuticule; pensetă pentru cuticule; tăietoare; scule aşchietoare; unelte pentru
decantarea lichidelor; aparate pentru epilare;
matriţe de ştanţat; unghiere (electrice sau
neelectrice); cleşti de unghii; lustruitor de
unghii; furci; unelte de grădinărit; maşini de
tuns de uz personal; dispozitive manuale de
ondulat părul; pensete pentru îndepărtarea
părului; pioleţi pentru gheaţă; ferăstraie; cuţite; maşini de tuns gazonul; piele pentru ascuţit; vincluri; pile pentru unghii; pile pentru
unghii electrice; extractoare de cuie; pile-ac;
dispozitive pentru introducerea firului în ac;
ştanţe de numerotare; spărgătoare de nuci
din metale nepreţioase; deschizătoare de
stridii; truse de pedichiură; aparate pentru a
distruge paraziţii plantelor; lame de ras; instrumente pentru ascuţit lame; aparate de
ras electrice şi neelectrice; foarfece; instrumente de ascuţit; linguri; pulverizatoare;
ştanţe (scule); cleşti de zahăr; tacâmuri; deschizătoare pentru cutii de tinichea; tăietoare,
tocătoare şi feliatoare de carne şi legume,
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piese şi accesorii pentru acestea; foarfece de
bordură; fiare de ondulare; ondulatoare; truse de manichiură; truse de bărbierit; pensete;
oale de turnare pentru vin; dispozitive
neelectrice de tăiat ouă; cuţite de brânză
neelectrice; cuţite neelectrice de pizza; măciuci; cleşti pentru întors genele; articole de
aur şi argint (cuţite, furculiţe şi linguri);
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fişe; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor; numărătoare (abac);
dispozitive electrice pentru atragerea şi distrugerea insectelor; aparate audiovizuale de
învăţământ; baterii; cutii de baterii; încărcătoare de baterii; binocluri; calculatoare; aparate fotografice, camere cinematografice şi
piese şi accesorii pentru acestea; lentile pentru aparate fotografice; măsuri de capacitate;
desene animate; playere cu casete; lănţişoare pentru ochelari; filme cinematografice (expuse); ceasuri (aparate de înregistrare a
timpului); playere pentru compact-discuri;
compact-discuri (audio-video); compact-discuri (memorie permanentă); programe de
operare pe calculator înregistrate; programe
pentru calculator; software de calculator (înregistrate); calculatoare; imprimante de uz cu
calculatoare; lentile de contact; containere
pentru lentile de contact; aparate pentru prelucrarea de informaţii; instrumente de măsurat în croitorie; sonerii de uşă electrice; traducători electronici de buzunar; extinctoare;
filme (expuse); alarme de incendiu; lanterne;
rame pentru diapozitive; aparate pentru jocuri adaptate pentru a fi utilizate numai cu
receptoare de televiziune; bigudiuri încălzite
electric; aparate pentru controlul căldurii;
automate muzicale; lentile optice; cântare
pentru scrisori; centuri de siguranţă; centuri
de salvare; veste de salvare; plute de salvare; încuietori electrice; suporturi magnetice
de date; cartele magnetice codificate; codificatoare magnetice; magneţi; lupe; dispozitiv
de demachiere electric; aparate, dispozitive
şi instrumente de măsurare; microfoane;
microscoape; semne cu neon; notebookuri;
stilouri electronice; aparate pentru înregistra-

63

MD - BOPI 9/2011
rea sunetelor; fotocopiatoare; calculatoare de
buzunar; aparate de proiecţie; ecrane de
proiecţie; aparate de radio; playere; aparate
cu telecomandă; rigle (instrumente de măsură); cântare; carduri inteligente; detectoare
de fum; prize de curent, fişe şi alte contacte;
aparate pentru înregistrarea sunetului; discuri pentru înregistrarea sunetului; aparate
de reproducere a sunetului; aparate de
transmitere a sunetului; tocuri de ochelari;
rame de ochelari; sticlă pentru ochelari;
ochelari, ochelari de soare; centuri pentru
înot; veste pentru înot; întrerupătoare electrice; aparate de înregistrare pe bandă; aparate telefonice, receptoare, emiţătoare, fire;
telescoape; televizoare; aparate de televiziune; indicatoare de temperatură; instalaţii
electrice pentru prevenirea furturilor; termometre; termostate; casete video, casete pentru jocuri video; înregistrări video; casete
video; ecrane video; aparate pentru înregistrări video; aripioare (flotoare) pentru înot;
procesoare de text; discuri compacte video;
discuri digitale universale (video); playere
pentru discuri compacte video şi discuri digitale universale (video); aparate audio şi vizuale cu dispozitive de sunet concomitent; suporturi, purtătoare, cutii pentru casete audio
şi video, discuri-compacte, discuri laser, discuri video şi discuri digitale universale (video); covoraşe pentru mausuri; telefoane,
telefoane fără fir, telefoane mobile, piese şi
accesorii pentru acestea; tocuri sau huse
pentru telefoane mobile; pagere, piese şi
accesorii pentru acestea; tocuri sau huse
pentru pagere; saci, învelitori, containere,
purtătoare şi suporturi pentru telefoane mobile şi pagere; căşti telefonice, căşti duble;
căşti; căşti şi microfoane/boxe-telefoane cu
comunicaţie prin difuzor pentru utilizare cu
telefoane mobile; indicatoare de apel pentru
telefoane, telefoane mobile şi pagere; maşini
de jocuri video; măşti de protecţie a ochilor
de lumină; agende electronice; sonerii de
avertizare electrice; alarme; cititoare de coduri de bare; barometre; sonerii (aparate
avertizoare); sonerii electrice; unităţi centrale
de prelucrare (procesoare); cipuri (circuite
integrate); cronografe (aparate de înregistrare a timpului); brichete pentru automobile;
tastaturi de calculator; memorii pentru calculatoare; dispozitive periferice de calculator;
cuploare acustice; cuploare (echipament
pentru prelucrarea datelor); suporturi de date
optice; discuri optice; discuri (magnetice);
maşini de distribuţie automate; aparate pentru scafandri; măşti de scafandru; costume
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de scafandru; panouri de avizare electronice;
stilouri electronice (unităţi de afişaj vizual);
dispozitive de comandă pentru elevatoare;
şnururi pentru ochelari; oculare; apărătoare
pentru ochi; aparate de facsimil; filtre (fotografie); fiare plate electrice; flotoare pentru
scăldat şi înot; discuri flexibile; benzi pentru
curăţarea capetelor de citire; higrometre;
circuite integrate; aparate de legătură interioară; interfeţe (pentru calculatoare); maşini
de facturat; parasolare pentru obiective; dispozitive de comandă pentru ascensoare;
unităţi de bandă magnetică (pentru calculatoare); benzi magnetice; linguri de măsurat;
metronoame; microprocesoare; modeme;
maşini de numărare şi sortare a banilor; monitoare (hardware); monitoare (programe de
calculator); mausuri (echipamente de prelucrare a datelor); fibre optice (fibre, filamente
conductoare de lumină); sticlă optică; produse optice; lentile optice; parcometre; dispozitive periferice de calculator; raportoare (instrumente de măsurare); posturi radiotelegrafice; posturi radiotelefonice; scanere
(echipamente de prelucrare a datelor); semiconductoare; diapozitive (fotografie); maşini
înregistratoare de încasat automate; benzi
de înregistrare a sunetului; aparate de demagnetizare pentru benzi magnetice; fire de
telegraf; telegraf (aparate); teleimprimatoare;
telepromptere; aparate de telegrafie aritmică;
distribuitoare de tichete; emiţătoare (telecomunicaţii); transmiţătoare (telecomunicaţii);
vacuummetre; ecrane video; videotelefoane;
videomagnetofoane; fluiere de semnalizare;
dispozitive flotoare pentru înot; tampoane de
urechi; tampoane de ureche pentru scafandri; ceasuri pentru cronometrarea fiertului
oului; ochelari de protecţie pentru sport; căşti
de protecţie pentru sport; aparate de navigaţie pentru vehicule (pe calculatoare de bord);
programe de jocuri pentru calculator; metronoame; publicaţii electronice (descărcabile);
programe de calculator (software descărcabile); aparate stereoscopice; sateliţi pentru uz
ştiinţific; suporturi pentru încheietura mânii
pentru a fi utilizate cu calculatoare; curele
pentru telefoane portabile; suporturi pentru
telefoane portabile; autocolante pentru telefoane portabile; capace de antenă pentru
telefoane portabile; circuite electronice şi
CD-ROM-uri care permit înregistrarea programelor de interpretare; automate pentru a fi
utilizate cu instrumente muzicale electronice;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre,
ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
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material de sutură; aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale; biberoane pentru copii;
suzete (tetine); bandaje; pături electrice de
uz medical; prezervative; produse nechimice
contraceptive; aparate dentare; tetine; instrumente pentru curăţat în urechi; aparate
de masaj estetic; tetine pentru biberoane;
biberoane cu supape; biberoane pentru alimentaţie; suporturi pentru platfus; încălţăminte ortopedică; forcepsuri; mănuşi pentru masaj; mănuşi de uz medical; aparate acustice
pentru hipoacuzici; aparate pentru protejarea
auzului; aparate terapeutice cu aer cald;
pungi cu gheaţă de uz medical; incubatoare
pentru nou-născuţi; aparate de masaj; centuri pentru gravide; saltele pentru naştere;
articole ortopedice; tampoane hipogastrice;
perne cu încălzire electrice de uz medical;
perne somnifere pentru insomnie; bureţi chirurgicali; linguri pentru administrarea medicamentelor; stetoscoape; brancarde; comprese termice pentru prim ajutor; instrumente
de raclaj pentru limbă; aparate şi instrumente
de uz veterinar; dispozitive contraceptive;
măşti utilizate de personalul medical; termometre de uz medical; saci de apă de uz medical; bazine igienice; inele pentru erupţia
dentară; tampoane medicale sau preparate
pentru testarea temperaturii corpului;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare; instalaţii de climatizare a aerului;
aparate pentru dezodorizarea aerului; uscătoare de aer; aparate şi maşini pentru purificarea aerului; duze pentru micşorarea presiunii jetului de apă; aparate de filtrare pentru
acvarii; aparate de încălzire pentru acvarii;
lămpi de iluminat pentru acvarii; cuptoare;
grătare; instalaţii şi fitinguri pentru băi; aparate de încălzire pentru băi; aparate de încălzit
paturi; aparate pentru răcirea băuturilor; lanterne pentru biciclete; pături electrice; cazane; prăjitoare de pâine; covoare încălzite
electric; plafoniere; candelabre; lămpi electrice pentru pomul de Crăciun; filtre de cafea
electrice; maşini de cafea; percolatoare de
cafea; aparate pentru prăjit cafea; containere
frigorifice; maşini de gătit; aparate şi instalaţii
de gătit; ustensile de gătit electrice; instalaţii
de răcire pentru lichide şi apă; instalaţii de
răcire pentru tutun; perne încălzite; registre
de tiraj (încălzire); prăjitoare electrice (friteuze); aparate de dezinfecţie; distribuitoare
de dezinfectante pentru toalete; aparate pentru distilare; uscătoare de păr; filtre pentru
filtrarea apei; aparate pentru uscarea furaje-
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lor şi nutreţului; lămpi electrice; felinare chinezeşti pentru decorări festive; ventilatoare
(climatizoare); ventilatoare electrice; încălzitoare electrice de biberoane; aparate de spălare; jeturi de apă ornamentale; congelatoare; maşini de prăjit fructe; brichete pentru
aprinderea gazelor; grătare electrice; grătare;
aparate de uscare a mâinilor pentru lavabouri; aparate de încălzire pentru băi; cuptoare
cu aer cald; plăci de încălzire; sticle cu apă
fierbinte (termofoare); numere luminoase
pentru case; umidificatoare; cutii de gheaţă;
congelator tip orizontal; maşini şi aparate de
fabricare a gheţii; fierbătoare electrice; corpuri de lampă; lămpi cu gaz; sticle de lampă;
globuri de lămpi; suporturi de agăţat lampa;
manşoane pentru lămpi; reflectoare de lămpi;
abajururi pentru lămpi; lămpi; suporturi de
abajururi; lanterne; uscătoare electrice de
rufe; becuri de lămpi; instalaţii de iluminat;
cuptoare cu microunde; instalaţii de răcire a
laptelui; robinete de amestecare pentru conducte de apă; încălzitoare tip placă; lanterne
proiectoare de buzunar, lanterne de buzunar;
încălzitoare de buzunar; oale electrice de
gătit sub presiune; rezervoare de apă sub
presiune; radiatoare electrice; dulapuri frigorifice; camere frigorifice; frigidere; prăjitoare;
aparate de prăjit; grătare; ţepuşe de rotiserie;
rotisoare; lămpi de siguranţă; cabine de duş;
duşuri; chiuvete; dulii de lămpi electrice; colectoare solare (încălzire); prăjitoare de pâine; toalete (WC); scaune de toalete (WC);
capace pentru scaune de toalete (WC); toalete transportabile; lanterne; pisoare; aparate
electrice pentru copt vafe; aparate electrice
de patiserie de copt/de gătit; termofoare metalice pentru încălzit patul; lavabouri; încălzitoare de apă; aparate şi maşini pentru purificarea apei; sterilizatoare de apă; lămpi de
buzunar; instalaţii electrice de purificare a
aerului; dispozitive antiorbire pentru automobile (armături de lămpi); dispozitive antiorbire
pentru vehicule (armături de lămpi); lămpi cu
arc; autoclave (marmite electrice sub presiune); căzi de baie; lanterne chinezeşti; dispozitive de pază pentru iluminat; difuzoare (iluminat); brichete; faruri pentru automobile;
faruri pentru vehicule; maşini de gătit; sobe
(aparate de încălzire); maşini de gătit orez;
12 - vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă; dispozitive antiorbire pentru
vehicule; alarme antifurt pentru vehicule;
dispozitive antifurt pentru vehicule; cărucioare pentru copii; acoperişuri de cărucioare
pentru copii; clopoţei de biciclete sau triciclete; biciclete şi triciclete, piese şi accesorii
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pentru acestea; căruţe; vagoneţi; huse pentru scaune de vehicule; apărătoare pentru
biciclete sau triciclete; cărucioare de golf;
cărucioare pentru manevrarea bunurilor;
drezine; tetiere pentru scaune de vehicule;
prelate de cărucioare pentru copii; huse de
vehicule; claxoane pentru vehicule; capace
de butuci; butuci de roată pentru vehicule;
portbagaje pentru vehicule; plase de portbagaje pentru vehicule; cărucioare pentru
transportul bagajelor; apărătoare de noroi;
antiderapante pentru roţi de vehicule; vâsle
pentru canoe; vâsle; pedale pentru vehicule
pe două roţi; cărucioare pentru copii; pompe
pentru biciclete sau triciclete; acoperişuri
pentru cărucioare; huse pentru cărucioare;
cărucioare pentru copii; huse de şei pentru
biciclete, triciclete sau biciclete cu motor; şei
pentru biciclete, triciclete sau biciclete cu
motor; centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculelor; scaune de siguranţă pentru copii
(pentru vehicule); scaune de vehicule; centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculelor;
prelate adaptate pentru automobile; anvelope (pneuri) pentru vehicule; tapiserie (garnituri interioare) de vehicule; acoperişuri de
vehicule (formă); scaune cu rotile; ştergătoare de parbriz; suporturi pentru articole mărunte pentru utilizare în vehicule; containere
pentru substanţe aromate şi parfumuri pentru
utilizare în vehicule; avioane; airbaguri (dispozitive de protecţie pentru automobile); baloane cu aer; automobile; autocare; oglinzi
retrovizoare; omnibuze; vagoane-motor; motociclete; cărucioare pentru cumpărături;
cărucioare; anvelope pentru biciclete, triciclete şi motociclete; vehicule electrice; vehicule
de locomoţie pe apă; huse pentru volane de
automobile; capace de roată;
14 - metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse din/sau placate cu metale preţioase;
bijuterii; imitaţii de bijuterii şi ornamente, pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de măsurare a timpului; broşe (bijuterie); lanţuri
(bijuterie); brelocuri; monede; jetoane, şi
anume medalii şi sau monede; butoni de
manşetă; cercei; fire de aur; ornamente (din
metale preţioase); obiecte ce imită articole
de aur; casete de bijuterii; coliere; ace (bijuterii); ace de rever; inele; statui şi statuete
din metale preţioase; ace de cravată; ceasuri, ceasuri de mână, piese şi accesorii
pentru acestea; brăţări de ceas, lanţuri de
ceas; casete pentru ceasuri; cronometre;
ornamente; ace pentru păr, ace de cravată;
medalii; brelocuri; brelocuri şi tocuri pentru
chei/obiecte cu metale preţioase şi/sau pietre
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preţioase; pandantive; brăţări (bijuterii); casete de prezentare pentru ceasuri; carcase de
ceasuri; ceasuri şi ceasuri de mână electrice;
cadrane solare; diamante; articole de bijuterie; pietre semipreţioase; opere de artă din
metale preţioase; ceasuri deşteptătoare;
butoni din găitan; agrafe (ace de cravată);
figurine (statuete) din metale preţioase;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); hârtie de ambalaj, hârtie de
împachetat şi materiale de ambalaj; acuarele pentru artişti; reproduceri grafice, portrete; litografii; stilouri, creioane, tocuri cu peniţe, pixuri; peniţe de scris; suporturi pentru
stilouri; suporturi pentru creioane; mine pentru stilouri şi instrumente de scris; condeie de
ardezie; creioane colorate, creioane; penare;
ascuţitori de creioane; maşini de ascuţit creioane; cleme de hârtie; prespapieruri; agrafe
de birou, piuneze; pasteluri (creioane); paste
şi adezivi pentru papetărie şi menaj; papiermache; tăvi şi suporturi pentru corespondenţă; suporturi pentru scrisori; deschizătoare de
scrisori; benzi adezive şi distribuitoare de
bandă adezivă; materiale, plăci, pixuri şi instrumente pentru desen; seturi de desen;
albume de mărci şi monede; pungi şi plicuri;
sugative; suporturi pentru cărţi, semne de
carte; marcheri de carte; articole de birou;
pânze pentru pictură; carnete de notiţe;
agende; dosare (papetărie); bibliorafturi, cuburi de hârtie pentru notiţe, hârtie de scris;
hârtie de desen; seturi de scris; cretă, table
şcolare, table; etuiuri pentru paşaport; etuiuri
pentru carnete de cecuri; benzi elastice; picturi; şabloane (papetărie); produse pentru
ştergere, gume pentru şters, corectoare lichide; deschizătoare de scrisori electrice;
caiete de note; plăcuţe de scris; ornamente
şi decoraţiuni din hârtie şi/sau carton; şervete
din hârtie; şerveţele din hârtie; saci pentru
prânzuri; cutii şi coşuri din carton; cărţi de
colorat; mape pentru documente; mape cu
cleme; carnete de notiţe de buzunar; stilouri
cu vârfuri de fetru; bandă de carte; seturi de
creioane negre; seturi de creioane colorate;
rigle; covoraşe pentru scris; cărţi autograf;
cleme; capsatoare (papetărie); maşini de
tăiat hârtie; semne de avertisment; tocătoare
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(articole de birou); maşini şi aparate de ambalare cu material plastic; aparate de montare prin termosudare electrică a ambalajului
protector pentru documente şi fotografii; suporturi şi cutii pentru carduri; decoraţiuni de
hârtie pentru cutii pentru prânzuri sau produse alimentare; albume; scutece de unică
folosinţă din hârtie şi celuloză; saci (plicuri,
pungi) din hârtie sau din material plastic pentru ambalaje; carnete cu foi detaşabile; cutii
din carton sau din hârtie; carduri; suporturi şi
carcase pentru ştampile şi sigilii; cărţi comice; compasuri de trasat; benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrat programe de calculator; hârtie de copiat (articole de papetărie);
lichide corectoare (articole de birou); mape
pentru documente; apărătoare pentru degete
(articole de birou); steguleţe din hârtie; dosare (articole de papetărie); dosare pentru documente; bandă de hârtie gumată (papetărie); batiste din hârtie; cartele de cartotecă
(papetărie); panglici de cerneală; coperte
pentru documente; etichete, cu excepţia celor din materiale ţesute; hărţi; cărţi poştale
muzicale; buletine de ştiri; tuşiere (papetărie); cutii de vopsea (articole pentru utilizare
în şcoală); pamflete; tocătoare de hârtie (articole de birou); suporturi de mine pentru
creioane; timbre poştale; autocolante (articole de papetărie); şerveţele de masă din hârtie; piuneze; tichete (bilete); panglici pentru
maşini de scris; maşini de scris (electrice sau
neelectrice); coperte (papetărie); pensule de
scris; cretă de scris; tablete de scris; învelitoare (papetărie); învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori; tăietoare de hârtie (articole
de birou); bavete din hârtie; saci pentru gătit
în cuptorul cu microunde; filtre de cafea din
hârtie; broşuri; modele de broderie; cuţite de
tăiat hârtie (articole de birou); feţe de masă
de hârtie; lenjerie de masă din hârtie; pancarte din hârtie sau carton; etichete pentru
cartele indicatoare; loturi de hârtie; şerveţele
de hârtie pentru demachiere; autocolante
pentru telefoane portabile;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; cufere de
voiaj şi saci de voiaj; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane; bice, hamuri (harnaşament) şi articole de şelărie; pungi, portmonee
şi portofele, serviete, valize, saci; rucsacuri;
saci de îmbrăcăminte; sacoşe pentru provizii;
benzi de piele; curele pentru echipament
militar; curele; bastoane; casete din piele
pentru carduri; zgărzi pentru animale sau

MD - BOPI 9/2011
animale de companie; etuiuri pentru chei;
dantele din piele sau imitaţii de piele; casete
pentru articole de toaletă, numite "vanity
cases"; botniţe; ghiozdane şcolare; curele;
mânere de valiză; geamantane; truse de
voiaj; cufere pentru voiaj; huse pentru umbrele; mânere de umbrelă; scaune-baston;
curele pentru bagaje; saci de plajă; serviete;
cutii şi casete din piele sau din imitaţie de
piele; genţi de mână; curele de piele; bastoane pentru munte; mape pentru partituri;
sacoşe şi plase pentru provizii; saci de şcoală; truse de scule din piele sau din imitaţii de
piele (goale); valize; saci pentru sport; pungi,
plicuri şi săculeţe din piele pentru ambalaj;
îmbrăcăminte din piele sau din imitaţii de
piele pentru mobile; cadre pentru genţi de
mână; rucsacuri pentru transportat copii;
genţi cu rotile pentru cumpărături;
20 - mobilier, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş, oase de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestor materiale sau din materiale plastice;
perne de aer; saltele de aer; saci de dormit;
perdele de mărgele pentru decoraţiuni; garnituri nemetalice pentru paturi; aşternuturi (cu
excepţia lenjeriei de pat); paturi pentru animale de companie; coşuri nemetalice; dispozitive de închidere pentru sticle (nemetalice); stelaje de sticlă; dopuri de plută pentru
sticle; chei sub formă de cartele din material
plastic; cufere; mobile decorative care produc sunete; cârlige pentru haine; umeraşe
pentru îmbrăcăminte; cârlige pentru portmantouri (nemetalice); cuiere de haine (mobile);
containere nemetalice (depozitare, transportare); galerii de perdele; cârlige de perdele;
şine de perdele; inele de perdele; vergele de
perdele; galeţi pentru perdele; cordoane de
draperii; perne; distribuitoare de prosoape;
căsuţe pentru animale de companie; garnituri
pentru paturi, mobilă, uşi; gherghefuri de
brodat; ventilatoare (neelectrice); statui din
lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice;
paravane de uz menajer pentru foc; piedestale pentru ghivece de flori; standuri pentru
flori; suporturi pentru pălării; scaune înalte
pentru bebeluşi; numere de casă nemetalice,
neluminoase; culcuşuri pentru animale de
companie; plăci de identitate nemetalice;
cartoteci (mobile); premergătoare pentru
bebeluşi; obiecte publicitare gonflabile; lădiţe
pentru bijuterii; cutii de scrisori (altele decât
cele din metal sau zidărie); rafturi pentru
scrisori; suporturi pentru reviste; saltele; recipiente de ambalare din materiale plastice;
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perne; rafturi pentru farfurii; rafturi pentru
ceşti; plăci de înmatriculare nemetalice;
semne de avertizare; mânere nemetalice
pentru unelte; platouri; împletituri de paie;
rame de fotografii; benzi decorative din materiale plastice şi/sau lemn pentru utilizare cu
garnituri pentru ferestre; ornamente şi decoraţiuni pentru ferestre sau uşi executate din
materiale plastice, ceară, lemn, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, oase de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice; cleme de etanşare pentru
saci; recipiente din materiale plastice pentru
arome; tetiere gonflabile; decoraţiuni din materiale plastice pentru produse alimentare
sau cutii pentru prânzuri; inele şi brelocuri
nemetalice pentru chei; limitator pentru uşi;
fotolii; coşuri nemetalice; paturi; bănci (mobile); cutii din lemn sau din materiale plastice;
birou de scris; dulapuri; cărucioare pentru
calculatoare (mobile); lăzi din lemn sau din
materiale plastice; scaune (de şezut); cutii cu
jucării; dopuri; huse pentru îmbrăcăminte
(garderoburi); leagăne; perdele de bambus;
şezlonguri; birouri (mobile); măsuţe de servit
(mobilă); paie de băut; tetiere (mobilă); tablouri de agăţat chei; poliţe pentru biblioteci;
dulăpioare; încuietori nemetalice, altele decât
cele electrice; manechine; rafturi (mobile);
rame de fotografii; rame de tablouri; capră de
tăiat lemne; mobilier şcolar; scaune (fotolii);
sofale; mese; cărucioare de servit ceai; cărucioare pentru calculatoare (mobilă); suporturi
de umbrele; pătucuri pentru copii; dulapuri;
tablouri de afişare; clapete din materiale
plastice pentru tuburi de drenaj; măsuţe de
toaletă; taburete şi scaune; coşuri împletite;
cârlige pentru standuri pentru îmbrăcăminte;
scări de lemn sau din materiale plastice; dulapuri de farmacie; covoare de protecţie,
detaşabile pentru chiuvete; ecusoane nemetalice; plăci cu numere nemetalice; cârlige
nemetalice pentru rufe; ţarcuri pentru bebeluşi; stâlpi de ascuţit ghearele pentru pisici;
rafturi; jaluzele de interior cu lamele (mobile);
opere de artă, figurine şi statuete şi decoraţiuni mici sau ornamente din lemn, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare
şi înlocuitori ai acestor materiale, sau de
ceară, ghips sau materiale plastice; cutii pentru tablete din lemn sau din materiale plastice; capace pentru sticle;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie, altele decât din metale preţioase sau
acoperite cu acestea; piepteni şi bureţi; perii;
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materiale pentru perii; materiale de curăţare;
lână metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; cădiţe portabile pentru nou-născuţi;
coşuri împletite de uz casnic; ceşti; colivii
pentru păsări; mixere neelectrice; mese de
călcat; trăgătoare de cizme; deschizătoare
de sticle; dopuri pentru sticle din ceramică,
porţelan, sticlă, cristal, faianţă şi teracotă;
sticle; boluri; suporturi pentru săpun; planşete de pâine; găleţi; tăvi (platouri de servit);
cuşti pentru animale de companie; forme
pentru tarte; aparate neelectrice de făcut
vafe; stingătoare de lumânări; inele pentru
lumânări; candelabre (sfeşnice); bomboniere;
tocuri pentru piepteni; bibelouri chinezeşti,
porţelanuri; beţişoare chinezeşti (tacâmuri);
standuri pentru îmbrăcăminte; dispozitive de
întins îmbrăcăminte; cârpe pentru curăţat;
suporturi pentru pahare; agitatoare pentru
cocteiluri; filtre de cafea neelectrice; râşniţe
de cafea manuale; percolatoare de cafea
neelectrice; servicii de cafea; cafetiere; piepteni electrici; piepteni pentru animale; saci de
patiserie; forme pentru prăjituri; vase de bucătărie; ţepuşe metalice pentru frigărui; recipiente pentru gheaţă; recipiente termoizolante portabile; articole de uz casnic pentru refrigerarea alimentelor conţinând fluide pentru
schimb de căldură; tirbuşoane; ustensile
cosmetice; învelitori pentru vase; învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie; obiecte din faianţă; cupe; planşete de
tăiat pentru bucătărie; decantoare; friteuze
neelectrice; savoniere; distribuitoare de săpun; recipiente pentru băut; suporturi de uscat rufe; coşuri de gunoi; ouare; troace pentru animale; ghivece de flori; capcane pentru
insecte; mănuşi de menaj; cupe; răzătoare
(ustensile de menaj); grătare neelectrice;
containere termoizolante; încălzitoare neelectrice pentru biberoane; suporturi pentru
flori şi plante; cratiţe pentru fondue chinezesc; găleţi pentru gheaţă; forme pentru cuburi de gheaţă; huse pentru scânduri de călcat; urcioare; fierbătoare neelectrice; suporturi de cuţite; butoane (mânere) de porţelan;
tăvi turnante; servicii de lichior; cutii pentru
prânzuri; suporturi pentru lista de meniuri;
gamele; linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie); pămătufuri; suporturi pentru şerveţele; inele pentru şerveţele; ciururi de stropitoare; tampoane pentru curăţare; tigăi; farfurii din hârtie; instrumente pentru tăiat coca;
râşniţe pentru piper; lămpi de arome; pulverizatoare de parfum; vaporizatoare de parfum;
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coşuri pentru picnic; puşculiţe; capace de
oale; oale; oale de fiert sub presiune neelectrice; lăzi de gunoi; solniţe; solniţe de piper;
cratiţe; farfurioare; spatule (ustensile de bucătărie); bureţi de sârmă pentru curăţat; pămătufuri pentru bărbierit; suporturi pentru
întins cămăşile; perii pentru încălţăminte;
limbi de încălţat pantofii; şanuri (calapoade)
pentru încălţăminte; site (ustensile de menaj); absorbanţi de fum de uz menajer; suporturi pentru săpun; supiere; servicii de
condimente; suporturi pentru bureţi; bureţi de
uz menajer; suporturi pentru pămătufuri de
bărbierit; statui din porţelan, ceramică sau
sticlă; statuete de porţelan, ceramică sau
sticlă; filtre; seringi pentru stropit flori şi plante; tacâmuri; halbe; boluri de ceai; cutii pentru depozitarea ceaiului; infuzoare de ceai;
servicii de ceai; ceainice; perii de toaletă;
truse de toaletă; suporturi pentru hârtie igienică; bureţi de toaletă; ustensile de toaletă;
periuţe de dinţi; periuţe de dinţi electrice;
suporturi pentru scobitori, altele decât cele
din metale preţioase; scobitori; coşuri de
hârtii; litiere pentru animale; tăvi pentru uz
menajer; suporturi pentru oale; prese pentru
pantaloni; întinzătoare de pantaloni; termosuri; truse de toaletă; vaze; aparate neelectrice de făcut vafe şi blinii; ustensile de coacere şi fierbere neelectrice; scânduri de spălat rufe; căzi de spălat rufe; stropitori; dispozitive de udat; aparate de ceruit; obiecte de
artă din porţelan, ceramică sau sticlă; ornamente decorative pentru ferestre sau uşi din
ceramică, porţelan, sticlă, cristal, lut, pământ
ars; cutii sau recipiente pentru prânz sau
pentru alimente (altele decât cele din metale
preţioase); curse pentru şoareci; aţă dentară;
benzi/curele pentru cutii de prânz şi containere de uz menajer sau de bucătărie; containere pentru substanţe aromate şi parfumuri;
sticle frigorifice; cutii de sticlă; mături; articole
de perii; untiere; capace pentru acoperirea
untului; cazane; instrumente pentru curăţat
(acţionate manual); cârlige de rufe; lăzi frigorifice portabile neelectrice; borcane pentru
prăjiturele; ustensile de gătit neelectrice; perii
pentru sprâncene; perii pentru încălţăminte;
tigăi de prăjit; pâlnii; mănuşi de grădinărit;
flacoane de sticlă (recipiente); sticle izolante;
pufuri de pudră; shakere; strecurători de
ceai, altele decât din metale preţioase; pânze
şi cârpe multifuncţionale pentru uz menajer şi
în bucătărie; teluri, palete neelectrice; vase
din metal pentru producerea gheţii şi băuturilor cu gheaţă; instrumente pentru tăiat biscuiţi; oliviere; pămătufuri din pene mari şi cârpe
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pentru ştergerea prafului; shakere pentru
cocteiluri; pudriere, altele decât din metale
preţioase; cutii pentru pilule sau tablete; suporturi din lemn sau din materiale plastice
pentru hârtie igienică; suporturi pentru periuţe de dinţi; aţă pentru uz dentar; mânere pentru aţă dentară; chiuvete; recipiente de uz
menajer din metale preţioase; ustensile de
uz menajer din metale preţioase; servicii de
cafea din metale preţioase; cafetiere neelectrice din metale preţioase; recipiente pentru
bucătărie din metale preţioase; suporturi şi
inele pentru şerveţele din metale preţioase;
pudriere din metale preţioase; veselă şi tacâmuri din metale preţioase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute; împletitură pentru sticle; hamacuri;
benzi de ambalaj sau de legat nemetalice;
prelate pentru vehicule (nefixate);
23 - fire de uz textil şi aţă; fir şi aţă de bumbac;
aţă şi fire de brodat; aţă şi fire de cusut; fire
şi aţă filată; lână filată; fire şi aţă de lână;
24 - ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; batiste din materiale textile; şerveţele
din materiale textile; cuverturi de pat şi de
masă; bannere; lenjerie de baie; lenjerie de
pat; cuverturi de pat; pături pentru pat; perdele din materiale textile; pânză; învelitori din
materiale textile pentru mobile; învelitori din
materiale plastice pentru mobile; huse de
perne; draperii de uşă; ţesături care imită piei
de animale; prosoape; steaguri; mănuşi de
baie; lenjerie de casă; etichete (ţesătură);
şerveţele demachiante din materiale textile;
şervete de marcare a locului la masă; huse
pentru saltele; mănuşi de spălat; plase contra ţânţarilor; perdele; feţe de pernă; materiale plastice (înlocuitori de ţesături); pilote de
pat; pleduri de călătorie; pânză (material
textil); giulgiuri; mătase; ţesături de mătase;
saci de dormit; lenjerie de masă; seturi de
masă; şerveţele de masă; tapiserie; materiale textile pentru tapiserie; tapet din materiale
textile; aşternuturi de pat (lenjerie); huse din
materiale textile pentru suporturi de şerveţele
sau ţesătură; huse pentru butoni de uşă;
huse pentru scaune de toaletă; huse pentru
capace de WC; suporturi sau şnururi din
materiale textile pentru susţinerea draperiilor;
suporturi (lenjerie de masă); ţesături de
bumbac; cuverturi (cuverturi de pat); ţesături
de uz textil; prosoape din materiale textile;
fetru; ţesătură aspră de lână; ţesături de câ-
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nepă; feţe de masă, cu excepţia celor din
hârtie; catifea; stofe de lână; ţesături demachiante din materiale textile; huse din materiale textile pentru cutii de hârtie; huse din
ţesătură pentru butoni de uşi; huse din ţesătură pentru butelii din polietilentereftalat
(PAT); etichete pentru nume; etichete ţesute;
săculeţe din materiale textile sau de mătase
pentru şarm;
25 - articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului;
şorţuri; costume de plajă; articole de baie,
costume de baie; îmbrăcăminte sportivă;
îmbrăcăminte impermeabilă; mănuşi; mitene;
centuri (îmbrăcăminte); haine pentru copii,
bărbaţi şi femei; îmbrăcăminte pentru copilaşi; scutece din materiale textile; bavete
pentru copii, altele decât din hârtie; desuuri
(lenjerie de corp); cămăşi de noapte şi pijamale; halate de baie; jartiere; pălării, şepci,
cozoroace, berete; bonete de baie şi de duş;
manşoane; căşti călduroase (îmbrăcăminte);
gulere, cravate, lavaliere, papioane, panglici
pentru papioane; şosete şi ciorapi, colanţi;
jartiere, jartiere pentru şosete, ciorapi şi colanţi; pantofi, pantofi de sport, papuci, încălţăminte de plajă; costume de bal mascat;
mânecuţe de lucru; basmale; bandane; sandale de baie; cipici de baie; încălţăminte de
schi; bocanci; bretele pentru îmbrăcăminte;
sutiene; pantaloni de călărie (îmbrăcăminte);
camizole; mantouri; manşete (îmbrăcăminte);
fulare de blană; bentiţe pentru cap (îmbrăcăminte); bonete (îmbrăcăminte); jachete
(îmbrăcăminte); tricouri (îmbrăcăminte); plastroane de cămăşi; tricoturi (îmbrăcăminte);
haine de stradă; paltoane; pantaloni; hanorace; pulovere; sandale; eşarfe; şaluri; cămăşi;
slipuri (lenjerie); halate; ghetre; ghete de
sport; tricouri de sport; costume; costume de
baie; tricouri; pantaloni; lenjerie de corp; uniforme; veste; combinezoane de schi nautic;
benzi pentru încheietura mânii (îmbrăcăminte); lenjerie pentru femei; pantofi de gimnastică; corsete (lenjerie); îmbrăcăminte pentru
gimnastică; eşarfe;
26 - dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse şi copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; fructe artificiale; ghirlande artificiale; insigne ornamentale; insigne pentru
îmbrăcăminte din alte metale, cu excepţia
celor preţioase; fermoare pentru genţi; benzi
pentru fixarea manşetelor; benzi pentru păr;
agrafe de păr; fermoare de centuri; copci
pentru bluze; articole decorative pentru păr;
cutii de croitorie; cutii şi casete de ace; brete-
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le; şireturi; broşe; catarame; catarame de
pantofi; perniţe de ace; perniţe de ace cu
gămălie; piese care se lipesc la cald pentru
ornamente de articole textile (mercerie);
copci pentru încălţăminte; fermoare; fermoare pentru îmbrăcăminte; încheietoare pentru
bretele; coroane de flori artificiale; broderii în
aur; mercerie; bonete pentru vopsirea părului; bigudiuri; ace de ondulat părul; ace de
păr; fileuri de păr; ornamente pentru păr; ace
de păr invizibile; ornamente pentru pălării; copci
de corsete; ace de tricotat; ornamente pentru
încălţăminte; panglici pentru premiere (recompensă); rozete (pasmanterie); ace de
cusut; degetare pentru cusut; croşete pentru
încălţăminte; şireturi de încălţăminte; ciucuri;
învelitoare pentru ceainice; moţuri de păr
(pompoane); dantele de lână; bentiţe elastice
pentru păr; ace de siguranţă; agrafe şi închizătoare pentru bavete şi şorţuri; volane (dantelă); broderii aplicate; hamuri de susţinere
pentru copii; insigne din metale preţioase;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia
celui din material textil; covoare pentru automobile; covoraşe de baie; produse care
servesc la acoperirea pardoselilor; covoare
pentru uşă; saltele de gimnastică; tapiserie;
produse de vinil care servesc la acoperirea
pardoselilor; tapet, tapet de vinil, hârtie de
tapet; saltele, covoraşe de joacă; covoraşe
de plajă;
28 - jucării, jocuri; păpuşi; jucării din pluş; ursuleţi; figurine jucării şi seturi de joc; articole de
gimnastică şi sport; mingi şi baloane; decoraţiuni şi ornamente festive; decoraţiuni şi ornamente pentru pomul de Crăciun; surprize
pentru petreceri; vehicule (jucării); vehicule
electrice (jucării); planşe pentru surfing;
snowboard-uri; patine cu role; patine de
gheaţă; planşe cu rotile (skateboard-uri);
căptuşeli de protecţie (părţi de îmbrăcăminte
de sport); pistoale cu aer (jucării); jocuri de
table; bile pentru jocuri; clopoţei pentru pomul de Crăciun; bile de biliard; mese de biliard; blocuri de construcţii (jucării); jocuri de
masă; bomboane explozive (pocnitoare, petarde de Crăciun); ghete cu patine; aparate şi
maşini pentru jocul cu popice; jocuri de construcţie; sfeşnice pentru pomul de Crăciun;
table de şah; jocuri de dame; jocuri de şah;
pomi de Crăciun din materiale sintetice; aparate pentru prestidigitaţie; pocnitoare, petarde
(focuri de artificii jucărie); cupe pentru zaruri;
darturi; zaruri; paturi pentru păpuşi; îmbrăcăminte pentru păpuşi; case pentru păpuşi;
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camere pentru păpuşi; domino; table de dame;
jocuri de dame; haltere; apărători de cot (articole de sport); aparate pentru exerciţii fizice
(extensoare); căluşei; biberoane pentru păpuşi; momeli pentru pescuit; echipament
pentru pescuit; labe pentru înotători; plute
pentru pescuit; discuri zburătoare (jucării);
jocuri automate; bastoane pentru jocuri; aparate pentru jocuri electronice, altele decât
cele concepute pentru a fi utilizate numai cu
ecran de afişare independent sau monitor;
saci de golf; crose de golf (cluburi de golf);
mănuşi de golf; mănuşi pentru jocuri şi sport;
jucării cu surprize pentru loterii; vârtelniţe
pentru zmeie; zmeie; apărători de genunchi
(articole de sport); mah-jong-uri; bile pentru
jocuri; marionete; măşti de teatru; măşti jucării; mobiluri (jucării); modele de vehicule la
scară redusă (jucării); surprize pentru petreceri, serate dansante; căptuşeli de protecţie
(părţi de îmbrăcăminte de sport); jocuri de
salon; capse detonante (jucării); pistoale
(jucării); bile pentru jocuri; rachete; jucărioare
pentru sugari; jocuri cu inele; căluţibalansoar; patine cu rotile; planşe cu vele;
schiuri; sănii (articole de sport); tobogane
(joc); baloane de săpun (jucării); titirezi (jucării); trambuline (articole de sport); biciclete
fixe de antrenament; piscine (articole de jocuri); balansoare; mese pentru tenis de masă; jucării pentru animale domestice; schiuri
nautice; articole de joacă pentru înot, jocuri
de apă, sporturi şi activităţi; mingi de plajă;
maşini de amuzament operate automat şi cu
jetoane; huse special concepute pentru schiuri şi planşe de surfing; taloane de bingo;
plase de fluturi; cărţi de joc; confeti; patine cu
role; puzzle-uri; caleidoscoape; catarge pentru planşe de windsurfing; mincioguri de pescuit; vehicule cu telecomandă (jucării); jocuri
de ruletă; globuri de sticlă cu zăpadă în interior; rachete de zăpadă; cărţi de joc japoneze;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile; bulion; concentrate de
bulion; supe de carne; supe de carne concentrate; unt; caviar; brânzeturi, gustări pe
bază de caşcaval; produse lactate; produse
alimentare preparate din peşte; alimente
preparate din peşte; fructe răcite rapid; fructe congelate; chipsuri de fructe; margarină;
marmelade; aspic de carne; carne conservată (conserve); băuturi pe bază de lapte; ciuperci conservate; nuci preparate; pate de
ficat; unt de arahide; arahide preparate; ma-
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zăre conservată; coji de fructe; chipsuri de
cartofi; blinii de cartofi; salate; varză murată;
cârnaţi; ulei de susan; preparate pentru supe; supe; tofu; salate de legume; supă de
legume; frişcă; iaurt; mâncăruri de preparare
rapidă; produse alimentare condimentate;
ambalaje cu mâncăruri de preparare rapidă;
snacksuri; alge (de uz alimentar); carne, peşte, păsări şi vânat gătite şi conservate; bacon; preparate pentru bulion; unt de ciocolată
şi nuci; mezeluri; crochete alimentare; fructe
cristalizate; peşte conservat (conserve); jeleuri de fructe; salate de fructe; fructe conservate (conserve); ulei de porumb; ulei de măsline comestibil; stafide; piure de roşii; legume
conservate (conserve); produse de mare (cu
excepţia celor vii); produse de mare gătite şi
conservate; produse de mare conservate
(conserve); produse alimentare din produse
de mare sau gătite din produse de mare;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri şi condimente; mirodenii; gheaţă; biscuiţi; prafuri pentru
prăjituri; decoraţiuni comestibile pentru prăjituri; arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile esenţiale; prăjituri de orez; dulciuri şi
bomboane; ciocolată; băuturi de ciocolată cu
lapte; băuturi pe bază de ciocolată; dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; băuturi de cacao cu lapte; produse din cacao;
băuturi pe bază de cacao; băuturi de cafea;
arome de cafea; amestecuri şi preparate
pentru a fi utilizate ca înlocuitori de cafea;
băuturi pe bază de cafea; pişcoturi; floricele
de porumb; fulgi de porumb; îngheţată; curry
(condiment); cremă de ouă; fulgi de cereale;
arome, altele decât uleiurile esenţiale; îngheţată (produs de cofetărie); jeleuri de fructe;
turtă dulce; sirop; infuzii, altele decât cele
medicinale; ketchup (sos); lemn dulce (cofetărie); drajeuri romboidale (cofetărie); plăcintă cu carne; produse pentru frăgezit carnea,
de uz alimentar; clătite; pastile, altele decât
de uz medical; produse de patiserie; plăcintă;
piper; pizza; budinci; ravioli; lăptişor de matcă pentru alimentaţie umană; zahăr; pasta
wasabi; sos de soia; paste, tăiţei şi fidea;
udon (fidea în stil japonez); sushi; vanilie
(arome); vafe; îngheţată de iaurt; covrigei;
gustări (alimente); migdale (produse de cofetărie); preparate aromatice de uz alimentar;
lianţi pentru îngheţate (gheaţă comestibilă);
chifle; prăjituri; caramele (bomboane); gumă
de mestecat, alta decât de uz medical; făină
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de porumb; biscuiţi-crackere; gheaţă comestibilă; sirop de melasă; gheaţă naturală sau
artificială; macaroane; marţipan; maioneză;
fulgi de ovăz; piper (condiment); mirodenii;
pesmeţi; sare de bucătărie; sandvişuri; sos
de roşii; condimente; şerbeturi (îngheţată);
spaghete; dulciuri (bomboane); tarte; făină de
grâu; sosuri pentru salate; sosuri de carne;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; băuturi şi sucuri din legume; siropuri, concentrate şi alte produse pentru prepararea băuturilor; băuturi izotonice; nectaruri de fructe,
nealcoolice; pastile pentru prepararea băuturilor efervescente; prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente; apă gazoasă; siropuri
pentru băuturi; apă de masă; apă (băuturi);
băuturi pe bază de zer; băuturi nealcoolice;
cocteiluri fără alcool; aperitive fără alcool;
33 - alcool din orez; băuturi alcoolice, cu excepţia
berii; aperitive; băuturi alcoolice cu conţinut
de fructe; brandy; cidru; cocteiluri; lichioruri;
sake; băuturi spirtoase; whisky; vinuri;
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
scrumiere; hârtie pentru ţigarete; tabachere
pentru ţigări de foi; tabachere pentru ţigarete;
foarfeci pentru ţigări de foi; suporturi pentru
ţigări de foi; filtre pentru ţigarete; portţigarete;
suporturi pentru ţigarete; capete de ţigarete;
ţigarete; ţigarete care conţin înlocuitori de
tutun; ţigarille; ţigări de foi; brichete pentru
fumători; cutii de chibrituri; suporturi pentru
chibrituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun;
suporturi pentru pipe; pipe de tutun; punguţe
de tutun; cutii cu tutun de prizat; recipiente
de tutun;
35 - servicii de aprovizionare cu variate bunuri
pentru terţi (cu excepţia transportării acestora), care să permită clienţilor să vizualizeze
convenabil şi să cumpere aceste bunuri;
servicii de aprovizionare furnizate de magazinele de vânzare cu amănuntul, angro, prin
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul mijloacelor electronice, de exemplu prin intermediul web site-urilor programelor de televiziune comerciale; vânzare angro
şi cu amănuntul şi servicii de comandă prin
poştă cu privire la vânzarea surprizelor pentru serate şi a decoraţiunilor şi ornamentelor
festive, a cadourilor şi articolelor noi, a săpunurilor, parfumeriei, uleiurilor esenţiale, cosmeticii, loţiunilor de păr, produselor de îngrijire a părului, articolelor de toaletă, pastelor
de dinţi, articolelor de igienă personală, preparatelor pentru curăţare, lustruire şi preparatelor abrazive, preparatelor pentru spălare,
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instrumentelor de manichiură, preparatelor
pentru îngrijirea unghiilor, lacului de unghii,
unghiilor false, substanţelor dietetice, alimentelor pentru sugari, preparatelor igienice,
lumânărilor, fitilurilor, aşchiilor pentru aprindere, unsorilor, lubrifianţilor, uleiurilor pentru
pictură, tacâmurilor, articolelor de faianţă,
truselor de manichiură, instrumentelor de
bărbierit, aparatelor de ras, maşinilor şi maşinilor-unelte pentru uz menajer şi în bucătărie, uneltelor operate manual, filmelor, aparatelor fotografice, casetelor pentru plăci fotografice, aparatelor pentru înregistrări video,
articolelor audio şi video, benzilor audio şi
video, aparatelor de înregistrare şi discurilor,
instrumentelor şi aparatelor pentru înregistrarea, transmiterea şi/sau reproducerea sunetelor şi/sau imaginilor, a televizoarelor, playerelor şi/sau aparatelor de înregistrat cu casete cu bandă magnetică, casetofoanelor video
şi/sau playerelor cu discuri compacte şi/sau
aparatelor de înregistrare, radiourilor, telefoanelor, telefoanelor fără fir, telefoanelor
mobile, tocurilor pentru telefoane mobile,
decoraţiunilor şi cureluşelor pentru telefoane,
indicatorilor de apel, maşinilor de calculat,
calculatoarelor, jocurilor electronice şi de
calculator, filmelor cinematografice, lămpilor,
ventilatoarelor, ustensilelor de gătit, formelor
de prăjituri şi patiserie, prăjitoarelor de pâine,
cuptoarelor, ustensilelor de bucătărie, ustensilelor şi recipientelor pentru servirea sau
depozitarea produselor alimentare şi/sau
băuturilor, beţişoarelor chinezeşti, instrumentelor de tăiere, porţelanului, articolelor de
porţelan, articolelor de cristal, articolelor
emailate, argintăriei, sticlăriei, articolelor din
teracotă, articolelor de faianţă, articolelor de
ceramică, uscătoarelor de păr, lămpilor, abajururilor, pieselor şi accesoriilor pentru acestea, cărucioarelor pentru copii, baloanelor,
ghidoanelor de bicicletă, ceasurilor şi ceasurilor de mână, accesoriilor, pieselor şi fitingurilor pentru acestea, articolelor de bijuterie şi
imitaţiilor de bijuterii, ornamentelor, produselor din metale preţioase sau placate cu acestea, cutiilor muzicale, instrumentelor muzicale, tablourilor (picturilor), fotografiilor, papetăriei, hârtiei şi cartonului şi produselor din
aceste materiale, materialelor pentru artişti,
pensulelor, instrumentelor de scris, tipăriturilor, cărţilor, ziarelor, revistelor şi periodicelor,
felicitărilor şi felicitărilor de Crăciun, cărţilor
de joc, ambalajelor şi materialelor de ambalaj, ramelor şi suporturilor pentru fotografii,
adezivilor pentru papetărie sau menaj, produselor din piele şi/sau imitaţii din piele, gen-
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ţilor şi valizelor, portmoneelor şi portofelelor,
umbrelelor, bastoanelor, mobilei, oglinzilor,
cuierelor şi cârligelor pentru haine, cutiilor şi
recipientelor, plăcilor de identitate, accesoriilor mici de uz menajer, ustensilelor şi recipientelor de menaj sau de bucătărie, pieptenilor, bureţilor, periilor, articolelor pentru curăţat, ochelarilor, ramelor de ochelari şi ochelarilor de soare, tocurilor şi accesoriilor pentru
acestea, ţesăturilor şi produselor textile, lenjeriei de pat, lenjeriei şi feţelor de masă,
şerveţelelor, seturilor de masă, galanteriei,
batistelor, articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articolelor pentru acoperirea capului, nasturilor, insignelor, panglicilor şi şnururilor, dantelelor şi broderiilor, agrafelor de păr
şi ornamentelor, jartierelor, ornamentelor
pentru încălţăminte, ornamentelor de pălării,
fermoarelor şi elementelor de fixare a fermoarelor, covoarelor, preşurilor şi rogojinilor,
jucăriilor, jocurilor şi jucăriilor, păpuşilor, figurinelor, articolelor de sport, ornamentelor
pentru pomul de Crăciun, alimentelor şi băuturilor, produselor de cofetărie, articolelor
florale, chibriturilor, trabucurilor, ţigaretelor şi
articolelor pentru fumători; publicitate; organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; publicare de texte publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi); servicii
prestate de agenţii de publicitate; managementul afacerilor pentru artişti interpreţi;
agenţii de import-export; compilarea informaţiilor în baze de date de calculator; publicitate
prin corespondenţă; administrarea hotelurilor; cercetarea pieţei; publicitate stradală;
recrutare de personal; servicii prestate de
agenţii de publicitate; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; servicii de achiziţii publice pentru terţi (achiziţionare de produse şi
servicii pentru alte întreprinderi); închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
închiriere de maşini şi aparate de birou; închiriere de automate de vânzare;
41 - divertisment; distracţii; parcuri de distracţii,
parcuri tematice; exploatarea sălilor de joc;
educaţie; organizarea, producerea şi prezentarea de spectacole, concerte, spectacole în
direct, spectacole de teatru, expoziţii, competiţii sportive, activităţi sportive şi culturale;
music-hall; servicii de cinematografe, inclusiv
închirieri de aparate şi accesorii cinematografice şi închirieri de filme cinematografice;
cabarete; studiouri de cinema; servicii de
discotecă; servicii de cluburi; publicare de
cărţi, texte, reviste, ziare şi periodice; servicii
de bibliotecă; exploatarea instalaţiilor pentru
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divertisment, expoziţii, concerte, reprezentaţii
teatrale, spectacole, sport, jocuri, activităţi
recreative şi culturale; cluburi de sănătate;
servicii de campusuri de vacanţă; informaţii în
materie de educaţie, divertisment, distracţie,
recreare, sport şi cultură; divertisment televizat şi radiofonic; montaj de programe radiofonice şi de televiziune; producţie de filme şi de
filme pe benzi video; închiriere de filme cinematografice, filme, casete video, discuri laser,
discuri video şi discuri (video) multifuncţionale;
închirierea de înregistrări sonore; închirierea
de decoruri pentru spectacole; şcoli cu internat; servicii de cluburi şi saloane karaoke;
camere şi saloane de jocuri; organizarea de
concursuri de frumuseţe; circuri; cursuri prin
corespondenţă; servicii de animatori; organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative; jocuri de noroc; învăţarea gimnasticii; exploatarea muzeelor (prezentare, expoziţii); organizarea de loterii; servicii de orchestră; planificarea de recepţii (divertisment);
redactarea de scenarii; reprezentaţii teatrale;
exploatarea de grădini zoologice; servicii de
procesare de imagini digitale; tehnoredactare
computerizată; jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare; interpretarea limbajului gestual;
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei sau formării); microfilmare; servicii
de compoziţie muzicală; cluburi de noapte;
fotografie; producţie de filme pe benzi video;
exploatarea echipamentelor de karaoke; exploatarea publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile; publicarea electronică on-line a
cărţilor şi revistelor; înregistrări pe benzi video
(filmare); popicării; exploatarea stadioanelor
sau arenelor sportive acoperite pentru baseball (jocuri); demonstrare de filme on-line;
organizarea de nunţi;
43 - servicii de furnizare de alimente şi băuturi;
cazare temporară; servicii de restaurante,
cafenele, bufete cu autoservire, baruri, hale,
cantine, servicii de catering; restaurante cu
autoservire; restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri); servicii de baruri; furnizarea de
informaţii privind serviciile menţionate, alimente şi băuturi; furnizare şi rezervare de spaţii de
cazare temporară, de hoteluri, moteluri, pensiuni şi facilităţi de cazare şi furnizare de informaţii referitor la serviciile menţionate; servicii de tabere de vacanţă (găzduire); restaurante, cafenele, baruri cu autoservire, baruri, hale
de produse alimentare, cantine şi bufete cu
instalaţii karaoke; servicii de îngrijire a copilului, incluse în clasa 43; creşe de copii; case de
vacanţă; servicii de baruri; aranjarea bucatelor
şi băuturilor pentru recepţii de nuntă;
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44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau
pentru animale; servicii de agricultură, horticultura şi de silvicultură; saloane de înfrumuseţare; saloane de coafură; curăţarea animalelor; aranjamente florale; grădinărit; grădinărit peisagistic; curăţarea animalelor de companie; servicii de aromoterapie; confecţionare de coroane (artă florală); servicii spitaliceşti; stomatologie; tatuaje.
(531) CFE(5) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24.

(210) 028954
(220) 2011.03.30
(730) Sanrio Company, Ltd., JP
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albire şi alte substanţe pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; paste de dinţi; produse de
toaletă; preparate pentru manichiură; produse şi preparate pentru îngrijirea şi curăţarea
părului şi pielii; adezivi de uz cosmetic; loţiuni
de utilizat după ras; produse antiperspirante;
preparate antistatice de uz casnic; produse
aromatice; scoarţă de quillaia pentru spălare;
săruri pentru baie; preparate cosmetice pentru baie; măşti pentru înfrumuseţare; săruri
pentru albire; sodă pentru albire; albăstreală
de rufe; produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii şi culorilor (spălătorie);
preparate pentru decolorare; truse pentru
cosmetice; preparate cosmetice pentru slăbire; cosmetice pentru animale; beţişoare cu
vată de uz cosmetic; vată de uz cosmetic;
creme cosmetice; creme pentru albirea pielii;
creme pentru articole din piele; produse de
degresare; produse pentru lustruirea protezelor dentare; preparate pentru curăţarea
protezelor dentare; deodorante; detergenţi;
coloranţi cosmetici; apă de colonie; apă de
toaletă; cremă pentru păr, gel pentru păr,
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şampoane, balsam pentru păr şi preparate
pentru umectarea părului; parfumuri; rujuri de
buze; creme şi loţiuni pentru piele şi faţă;
unghii false; substanţe pentru poleirea unghiilor, lacuri şi diluanţi pentru acestea; produse pentru protecţie antisolară; preparate
pentru albire (decoloranţi) de uz cosmetic;
arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale); lapte demachiant pentru scopuri de toaletă;
cosmetice pentru sprâncene; creioane pentru
sprâncene; balsamuri de rufe (pentru spălat);
gene false; ceară de parchet; vopsele pentru
păr; fixative pentru păr; preparate pentru
ondularea părului; înălbitori de rufe; preparate pentru înmuierea rufelor; amidon (apret);
loţiuni de uz cosmetic; produse pentru machiaj; pudră pentru machiaj; preparate pentru
machiaj; produse de demachiere; rimel; ape
de gură, altele decât de uz medical; produse
pentru îngrijirea unghiilor; creioane cosmetice; preparate de lustruit pentru mobilier şi
pardoseli; alifii de uz cosmetic; potpuriuri
(parfumuri); piatră ponce; pânză de sticlă;
hârtie de sticlă; lemn parfumat; şampoane
pentru animalele de companie; creme pentru
încălţăminte; creme de lustruit; ceară pentru
încălţăminte; produse pentru netezire (apretare); săpun de redare a strălucirii textilelor;
amidon de satinat pentru rufe; preparate
pentru bronzat; şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; produse pentru îndepărtarea
lacurilor; ceară de epilat; ceară utilizată în
spălătorii; ceară pentru lustruit; ceară pentru
piele; produse depilatoare; jeleu de petrol de
uz cosmetic; motive decorative de uz cosmetic; bastoane de tămâie (bastoane amuletă);
parfumuri;
04 - uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi material pentru iluminat; lumânări
şi fitiluri; lumânări pentru pomul de Crăciun;
preparate pentru îndepărtarea prafului;
unsoare pentru curele; unsoare pentru cizme; unsoare pentru piele; unsoare pentru
încălţăminte; fitiluri pentru lămpi; veioze (lumânări); preparate antiderapante pentru curele; uleiuri pentru conservarea pielii; uleiuri
pentru pictură; aşchii pentru aprindere; compoziţii pentru legarea prafului pentru măturat;
fitiluri pentru lumânări; motorină; gazolină;
petrol lampant; carburanţi;
05 - produse farmaceutice, produse de uz veterinar şi produse sanitare; substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materia-

MĂRCI
le pentru plombarea dinţilor, ceară pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide; bumbac absorbant; vată absorbantă; centuri adezive de uz medical; plasture
adeziv; benzi adezive de uz medical; produse pentru împrospătarea aerului; produse
pentru purificarea aerului; produse alimentare pe bază de albumină de uz medical; lapte
albuminos de uz medical; produse pentru
spălarea animalelor; bumbac antiseptic; antiseptice; balsamuri de uz medical; bandaje
igienice; bandaje pentru menstruaţie; bandaje pentru pansat; preparate terapeutice pentru baie; preparate medicinale pentru baie;
săruri de uz medical pentru baie; băi de oxigen; săruri pentru băi de apă minerală; centuri pentru absorbante igienice feminine; brăţări de uz medical; tampoane pentru alăptare; bomboane medicinale; capsule de uz
medical; capsule de uz farmaceutic; gumă de
mestecat de uz medical; coliere antiparazitare pentru animale; produse de cofetărie de
uz medical; preparate pentru dezinfectarea,
spălarea, păstrarea şi curăţarea lentilelor de
contact; lubrifianţi şi soluţii pentru şi/sau utilizare cu lentile de contact; produse chimice
contraceptive; remedii de calozităţi; inele de
calozităţi pentru picioare; bumbac de uz medical; plasturi; preparate farmaceutice pentru
tratamentul mătreţei; dezodorizante; detergenţi de uz medical; băuturi dietetice adaptate de uz medical; alimente dietetice; substanţe dietetice; dezinfectante folosite pentru
igienă; loţiuni pentru canine; produse pentru
spălarea caninelor; repelente pentru câini;
băuturi medicinale; produse pentru spălat
ochii; cutii de prim ajutor (completate); adezivi împotriva muştelor; hârtie de omorât
muşte; preparate pentru distrugerea muştelor; clei împotriva muştelor; remedii contra
transpiraţiei picioarelor; tifon pentru pansamente; germicide; lemn de cedru pentru
combaterea insectelor; grăsimi de uz medical; perfuzii medicamentoase; insectifuge;
insecticide; vaselină de uz medical; chiloţi
pentru menstruă; chiloţi igienici; lapte praf
pentru copii mici; lactoză de uz medical; ţesături impregnate cu loţiuni farmaceutice;
loţiuni de uz farmaceutic; loţiuni de uz veterinar; pilule; băuturi din lapte cu conţinut de
malţ de uz medical; alcool medicinal; ierburi
medicinale; uleiuri de uz medical; ceaiuri
medicinale; trusă medicală (portabilă, completată); medicamente de uz uman; absorbante menstruale; tampoane pentru menstruaţie; mentol; unguente; suplimente ali-
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mentare minerale; hârtie cu insecticide contra moliilor; produse pentru combaterea moliilor; produse pentru îngrijirea gurii; nămol
pentru baie; scutece pentru incontinenţă;
aditivi nutritivi de uz medical; chiloţi igienici;
scutece igienice; absorbante igienice; indispensabili igienici; chiloţi, absorbante pentru
incontinenţă; absorbante; paraziticide; pilule
de uz farmaceutic; preparate chimice pentru
diagnosticul gravidităţii; ceaiuri de slăbire de
uz medical; remedii contra transpiraţiei; lăptişor de matcă (de uz medical); şerveţele igienice; preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii; săruri mirositoare; produse pentru
sterilizare; unguente contra arsurilor provocate de soare; preparate contra arsurilor
solare de uz farmaceutic; siropuri de uz farmaceutic; preparate cu vitamine; beţişoare
de bumbac de uz medical; produse antisolare; cataplasme; comprese; cataplasme şi/sau
comprese pentru scăderea temperaturii corpului sau pentru prevenirea febrei sau durerilor de cap; pansamente (medicale); medicamente pentru medicina umană; febrifuge;
ceaiuri de ierburi, cataplasme cu muştar;
preparate medicale pentru slăbire;
08 - unelte şi scule acţionate manual; cuţitărie;
arme albe; aparate de ras; maşini de tuns
barba; deschizătoare de butelii; deschizătoare de conserve; tocuri pentru aparate de ras;
cleşte pentru cuticule; pensetă pentru cuticule; tăietoare; scule aşchietoare; unelte pentru
decantarea lichidelor; aparate pentru epilare;
matriţe de ştanţat; unghiere (electrice sau
neelectrice); cleşti de unghii; lustruitor de
unghii; furci; unelte de grădinărit; maşini de
tuns de uz personal; dispozitive manuale de
ondulat părul; pensete pentru îndepărtarea
părului; pioleţi pentru gheaţă; ferăstraie; cuţite; maşini de tuns gazonul; piele pentru ascuţit; vincluri; pile pentru unghii; pile pentru
unghii electrice; extractoare de cuie; pile-ac;
dispozitive pentru introducerea firului în ac;
ştanţe de numerotare; spărgătoare de nuci
din metale nepreţioase; deschizătoare de
stridii; truse de pedichiură; aparate pentru a
distruge paraziţii plantelor; lame de ras; instrumente pentru ascuţit lame; aparate de
ras electrice şi neelectrice; foarfece; instrumente de ascuţit; linguri; pulverizatoare;
ştanţe (scule); cleşti de zahăr; tacâmuri; deschizătoare pentru cutii de tinichea; tăietoare,
tocătoare şi feliatoare de carne şi legume,
piese şi accesorii pentru acestea; foarfece de
bordură; fiare de ondulare; ondulatoare;
truse de manichiură; truse de bărbierit; pensete; oale de turnare pentru vin; dispozitive
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neelectrice de tăiat ouă; cuţite de brânză
neelectrice; cuţite neelectrice de pizza; măciuci; cleşti pentru întors genele; articole de
aur şi argint (cuţite, furculiţe şi linguri);
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fişe; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor; numărătoare (abac);
dispozitive electrice pentru atragerea şi distrugerea insectelor; aparate audiovizuale de
învăţământ; baterii; cutii de baterii; încărcătoare de baterii; binocluri; calculatoare; aparate fotografice, camere cinematografice şi
piese şi accesorii pentru acestea; lentile pentru aparate fotografice; măsuri de capacitate;
desene animate; playere cu casete; lănţişoare pentru ochelari; filme cinematografice (expuse); ceasuri (aparate de înregistrare a timpului); playere pentru compact-discuri; compact-discuri (audio-video); compact-discuri
(memorie permanentă); programe de operare pe calculator înregistrate; programe pentru
calculator; software de calculator (înregistrate); calculatoare; imprimante de uz cu calculatoare; lentile de contact; containere pentru
lentile de contact; aparate pentru prelucrarea
de informaţii; instrumente de măsurat în croitorie; sonerii de uşă electrice; traducători
electronici de buzunar; extinctoare; filme
(expuse); alarme de incendiu; lanterne; rame
pentru diapozitive; aparate pentru jocuri
adaptate pentru a fi utilizate numai cu receptoare de televiziune; bigudiuri încălzite electric; aparate pentru controlul căldurii; automate muzicale; lentile optice; cântare pentru
scrisori; centuri de siguranţă; centuri de salvare; veste de salvare; plute de salvare; încuietori electrice; suporturi magnetice de
date; cartele magnetice codificate; codificatoare magnetice; magneţi; lupe; dispozitiv de
demachiere electric; aparate, dispozitive şi
instrumente de măsurare; microfoane; microscoape; semne cu neon; notebookuri;
stilouri electronice; aparate pentru înregistrarea sunetelor; fotocopiatoare; calculatoare de
buzunar; aparate de proiecţie; ecrane de
proiecţie; aparate de radio; playere; aparate
cu telecomandă; rigle (instrumente de măsu-
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ră); cântare; carduri inteligente; detectoare
de fum; prize de curent, fişe şi alte contacte;
aparate pentru înregistrarea sunetului; discuri pentru înregistrarea sunetului; aparate
de reproducere a sunetului; aparate de
transmitere a sunetului; tocuri de ochelari;
rame de ochelari; sticlă pentru ochelari;
ochelari, ochelari de soare; centuri pentru
înot; veste pentru înot; întrerupătoare electrice; aparate de înregistrare pe bandă; aparate telefonice, receptoare, emiţătoare, fire;
telescoape; televizoare; aparate de televiziune; indicatoare de temperatură; instalaţii
electrice pentru prevenirea furturilor; termometre; termostate; casete video, casete pentru jocuri video; înregistrări video; casete
video; ecrane video; aparate pentru înregistrări video; aripioare (flotoare) pentru înot;
procesoare de text; discuri compacte video;
discuri digitale universale (video); playere
pentru discuri compacte video şi discuri digitale universale (video); aparate audio şi vizuale cu dispozitive de sunet concomitent; suporturi, purtătoare, cutii pentru casete audio
şi video, discuri-compacte, discuri laser, discuri video şi discuri digitale universale (video); covoraşe pentru mausuri; telefoane,
telefoane fără fir, telefoane mobile, piese şi
accesorii pentru acestea; tocuri sau huse
pentru telefoane mobile; pagere, piese şi
accesorii pentru acestea; tocuri sau huse
pentru pagere; saci, învelitori, containere,
purtătoare şi suporturi pentru telefoane mobile şi pagere; căşti telefonice, căşti duble;
căşti; căşti şi microfoane/boxe-telefoane cu
comunicaţie prin difuzor pentru utilizare cu
telefoane mobile; indicatoare de apel pentru
telefoane, telefoane mobile şi pagere; maşini
de jocuri video; măşti de protecţie a ochilor
de lumină; agende electronice; sonerii de
avertizare electrice; alarme; cititoare de coduri de bare; barometre; sonerii (aparate
avertizoare); sonerii electrice; unităţi centrale
de prelucrare (procesoare); cipuri (circuite
integrate); cronografe (aparate de înregistrare a timpului); brichete pentru automobile;
tastaturi de calculator; memorii pentru calculatoare; dispozitive periferice de calculator;
cuploare acustice; cuploare (echipament
pentru prelucrarea datelor); suporturi de date
optice; discuri optice; discuri (magnetice);
maşini de distribuţie automate; aparate pentru scafandri; măşti de scafandru; costume
de scafandru; panouri de avizare electronice;
stilouri electronice (unităţi de afişaj vizual);
dispozitive de comandă pentru elevatoare;
şnururi pentru ochelari; oculare; apărătoare
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pentru ochi; aparate de facsimil; filtre (fotografie); fiare plate electrice; flotoare pentru
scăldat şi înot; discuri flexibile; benzi pentru
curăţarea capetelor de citire; higrometre;
circuite integrate; aparate de legătură interioară; interfeţe (pentru calculatoare); maşini
de facturat; parasolare pentru obiective; dispozitive de comandă pentru ascensoare;
unităţi de bandă magnetică (pentru calculatoare); benzi magnetice; linguri de măsurat;
metronoame; microprocesoare; modeme;
maşini de numărare şi sortare a banilor; monitoare (hardware); monitoare (programe de
calculator); mausuri (echipamente de prelucrare a datelor); fibre optice (fibre, filamente
conductoare de lumină); sticlă optică; produse optice; lentile optice; parcometre; dispozitive periferice de calculator; raportoare (instrumente de măsurare); posturi radiotelegrafice; posturi radiotelefonice; scanere
(echipamente de prelucrare a datelor); semiconductoare; diapozitive (fotografie); maşini
înregistratoare de încasat automate; benzi
de înregistrare a sunetului; aparate de demagnetizare pentru benzi magnetice; fire de
telegraf; telegraf (aparate); teleimprimatoare;
telepromptere; aparate de telegrafie aritmică;
distribuitoare de tichete; emiţătoare (telecomunicaţii); transmiţătoare (telecomunicaţii);
vacuummetre; ecrane video; videotelefoane;
videomagnetofoane; fluiere de semnalizare;
dispozitive flotoare pentru înot; tampoane de
urechi; tampoane de ureche pentru scafandri; ceasuri pentru cronometrarea fiertului
oului; ochelari de protecţie pentru sport; căşti
de protecţie pentru sport; aparate de navigaţie pentru vehicule (pe calculatoare de bord);
programe de jocuri pentru calculator; metronoame; publicaţii electronice (descărcabile);
programe de calculator (software descărcabile); aparate stereoscopice; sateliţi pentru uz
ştiinţific; suporturi pentru încheietura mânii
pentru a fi utilizate cu calculatoare; curele
pentru telefoane portabile; suporturi pentru
telefoane portabile; autocolante pentru telefoane portabile; capace de antenă pentru
telefoane portabile; circuite electronice şi CDROM-uri care permit înregistrarea programelor de interpretare; automate pentru a fi utilizate cu instrumente muzicale electronice;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre,
ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
material de sutură; aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale; biberoane pentru copii;
suzete (tetine); bandaje; pături electrice de
uz medical; prezervative; produse nechimice
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contraceptive; aparate dentare; tetine; instrumente pentru curăţat în urechi; aparate
de masaj estetic; tetine pentru biberoane;
biberoane cu supape; biberoane pentru alimentaţie; suporturi pentru platfus; încălţăminte ortopedică; forcepsuri; mănuşi pentru masaj; mănuşi de uz medical; aparate acustice
pentru hipoacuzici; aparate pentru protejarea
auzului; aparate terapeutice cu aer cald;
pungi cu gheaţă de uz medical; incubatoare
pentru nou-născuţi; aparate de masaj; centuri pentru gravide; saltele pentru naştere;
articole ortopedice; tampoane hipogastrice;
perne cu încălzire electrice de uz medical;
perne somnifere pentru insomnie; bureţi chirurgicali; linguri pentru administrarea medicamentelor; stetoscoape; brancarde; comprese termice pentru prim ajutor; instrumente
de raclaj pentru limbă; aparate şi instrumente
de uz veterinar; dispozitive contraceptive;
măşti utilizate de personalul medical; termometre de uz medical; saci de apă de uz medical; bazine igienice; inele pentru erupţia
dentară; tampoane medicale sau preparate
pentru testarea temperaturii corpului;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare; instalaţii de climatizare a aerului;
aparate pentru dezodorizarea aerului; uscătoare de aer; aparate şi maşini pentru purificarea aerului; duze pentru micşorarea presiunii jetului de apă; aparate de filtrare pentru
acvarii; aparate de încălzire pentru acvarii;
lămpi de iluminat pentru acvarii; cuptoare;
grătare; instalaţii şi fitinguri pentru băi; aparate de încălzire pentru băi; aparate de încălzit
paturi; aparate pentru răcirea băuturilor; lanterne pentru biciclete; pături electrice; cazane; prăjitoare de pâine; covoare încălzite
electric; plafoniere; candelabre; lămpi electrice pentru pomul de Crăciun; filtre de cafea
electrice; maşini de cafea; percolatoare de
cafea; aparate pentru prăjit cafea; containere
frigorifice; maşini de gătit; aparate şi instalaţii
de gătit; ustensile de gătit electrice; instalaţii
de răcire pentru lichide şi apă; instalaţii de
răcire pentru tutun; perne încălzite; registre
de tiraj (încălzire); prăjitoare electrice (friteuze); aparate de dezinfecţie; distribuitoare
de dezinfectante pentru toalete; aparate pentru distilare; uscătoare de păr; filtre pentru
filtrarea apei; aparate pentru uscarea furajelor şi nutreţului; lămpi electrice; felinare chinezeşti pentru decorări festive; ventilatoare
(climatizoare); ventilatoare electrice; încălzitoare electrice de biberoane; aparate de spă-
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lare; jeturi de apă ornamentale; congelatoare; maşini de prăjit fructe; brichete pentru
aprinderea gazelor; grătare electrice; grătare;
aparate de uscare a mâinilor pentru lavabouri; aparate de încălzire pentru băi; cuptoare
cu aer cald; plăci de încălzire; sticle cu apă
fierbinte (termofoare); numere luminoase
pentru case; umidificatoare; cutii de gheaţă;
congelator tip orizontal; maşini şi aparate de
fabricare a gheţii; fierbătoare electrice; corpuri de lampă; lămpi cu gaz; sticle de lampă;
globuri de lămpi; suporturi de agăţat lampa;
manşoane pentru lămpi; reflectoare de lămpi;
abajururi pentru lămpi; lămpi; suporturi de
abajururi; lanterne; uscătoare electrice de
rufe; becuri de lămpi; instalaţii de iluminat;
cuptoare cu microunde; instalaţii de răcire a
laptelui; robinete de amestecare pentru conducte de apă; încălzitoare tip placă; lanterne
proiectoare de buzunar, lanterne de buzunar;
încălzitoare de buzunar; oale electrice de
gătit sub presiune; rezervoare de apă sub
presiune; radiatoare electrice; dulapuri frigorifice; camere frigorifice; frigidere; prăjitoare;
aparate de prăjit; grătare; ţepuşe de rotiserie;
rotisoare; lămpi de siguranţă; cabine de duş;
duşuri; chiuvete; dulii de lămpi electrice; colectoare solare (încălzire); prăjitoare de pâine; toalete (WC); scaune de toalete (WC);
capace pentru scaune de toalete (WC); toalete transportabile; lanterne; pisoare; aparate
electrice pentru copt vafe; aparate electrice
de patiserie de copt/de gătit; termofoare metalice pentru încălzit patul; lavabouri; încălzitoare de apă; aparate şi maşini pentru purificarea apei; sterilizatoare de apă; lămpi de
buzunar; instalaţii electrice de purificare a
aerului; dispozitive antiorbire pentru automobile (armături de lămpi); dispozitive antiorbire
pentru vehicule (armături de lămpi); lămpi cu
arc; autoclave (marmite electrice sub presiune); căzi de baie; lanterne chinezeşti; dispozitive de pază pentru iluminat; difuzoare (iluminat); brichete; faruri pentru automobile;
faruri pentru vehicule; maşini de gătit; sobe
(aparate de încălzire); maşini de gătit orez;
12 - vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă; dispozitive antiorbire pentru
vehicule; alarme antifurt pentru vehicule;
dispozitive antifurt pentru vehicule; cărucioare pentru copii; acoperişuri de cărucioare
pentru copii; clopoţei de biciclete sau triciclete; biciclete şi triciclete, piese şi accesorii
pentru acestea; căruţe; vagoneţi; huse pentru scaune de vehicule; apărătoare pentru
biciclete sau triciclete; cărucioare de golf;
cărucioare pentru manevrarea bunurilor;
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drezine; tetiere pentru scaune de vehicule;
prelate de cărucioare pentru copii; huse de
vehicule; claxoane pentru vehicule; capace
de butuci; butuci de roată pentru vehicule;
portbagaje pentru vehicule; plase de portbagaje pentru vehicule; cărucioare pentru
transportul bagajelor; apărătoare de noroi;
antiderapante pentru roţi de vehicule; vâsle
pentru canoe; vâsle; pedale pentru vehicule
pe două roţi; cărucioare pentru copii; pompe
pentru biciclete sau triciclete; acoperişuri
pentru cărucioare; huse pentru cărucioare;
cărucioare pentru copii; huse de şei pentru
biciclete, triciclete sau biciclete cu motor; şei
pentru biciclete, triciclete sau biciclete cu
motor; centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculelor; scaune de siguranţă pentru copii
(pentru vehicule); scaune de vehicule; centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculelor;
prelate adaptate pentru automobile; anvelope (pneuri) pentru vehicule; tapiserie (garnituri interioare) de vehicule; acoperişuri de
vehicule (formă); scaune cu rotile; ştergătoare de parbriz; suporturi pentru articole mărunte pentru utilizare în vehicule; containere
pentru substanţe aromate şi parfumuri pentru
utilizare în vehicule; avioane; airbaguri (dispozitive de protecţie pentru automobile); baloane cu aer; automobile; autocare; oglinzi
retrovizoare; omnibuze; vagoane-motor; motociclete; cărucioare pentru cumpărături;
cărucioare; anvelope pentru biciclete, triciclete şi motociclete; vehicule electrice; vehicule
de locomoţie pe apă; huse pentru volane de
automobile; capace de roată;
14 - metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse din/sau placate cu metale preţioase;
bijuterii; imitaţii de bijuterii şi ornamente, pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de măsurare a timpului; broşe (bijuterie); lanţuri
(bijuterie); brelocuri; monede; jetoane, şi
anume medalii şi sau monede; butoni de
manşetă; cercei; fire de aur; ornamente (din
metale preţioase); obiecte ce imită articole
de aur; casete de bijuterii; coliere; ace (bijuterii); ace de rever; inele; statui şi statuete
din metale preţioase; ace de cravată; ceasuri, ceasuri de mână, piese şi accesorii
pentru acestea; brăţări de ceas, lanţuri de
ceas; casete pentru ceasuri; cronometre;
ornamente; ace pentru păr, ace de cravată;
medalii; brelocuri; brelocuri şi tocuri pentru
chei/obiecte cu metale preţioase şi/sau pietre
preţioase; pandantive; brăţări (bijuterii); casete de prezentare pentru ceasuri; carcase de
ceasuri; ceasuri şi ceasuri de mână electrice;
cadrane solare; diamante; articole de bijute-
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rie; pietre semipreţioase; opere de artă din
metale preţioase; ceasuri deşteptătoare;
butoni din găitan; agrafe (ace de cravată);
figurine (statuete) din metale preţioase;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); hârtie de ambalaj, hârtie de
împachetat şi materiale de ambalaj; acuarele pentru artişti; reproduceri grafice, portrete; litografii; stilouri, creioane, tocuri cu peniţe, pixuri; peniţe de scris; suporturi pentru
stilouri; suporturi pentru creioane; mine pentru stilouri şi instrumente de scris; condeie de
ardezie; creioane colorate, creioane; penare;
ascuţitori de creioane; maşini de ascuţit creioane; cleme de hârtie; prespapieruri; agrafe
de birou, piuneze; pasteluri (creioane); paste
şi adezivi pentru papetărie şi menaj; papiermache; tăvi şi suporturi pentru corespondenţă; suporturi pentru scrisori; deschizătoare de
scrisori; benzi adezive şi distribuitoare de
bandă adezivă; materiale, plăci, pixuri şi instrumente pentru desen; seturi de desen;
albume de mărci şi monede; pungi şi plicuri;
sugative; suporturi pentru cărţi, semne de
carte; marcheri de carte; articole de birou;
pânze pentru pictură; carnete de notiţe;
agende; dosare (papetărie); bibliorafturi, cuburi de hârtie pentru notiţe, hârtie de scris;
hârtie de desen; seturi de scris; cretă, table
şcolare, table; etuiuri pentru paşaport; etuiuri
pentru carnete de cecuri; benzi elastice; picturi; şabloane (papetărie); produse pentru
ştergere, gume pentru şters, corectoare lichide; deschizătoare de scrisori electrice;
caiete de note; plăcuţe de scris; ornamente
şi decoraţiuni din hârtie şi/sau carton; şervete
din hârtie; şerveţele din hârtie; saci pentru
prânzuri; cutii şi coşuri din carton; cărţi de
colorat; mape pentru documente; mape cu
cleme; carnete de notiţe de buzunar; stilouri
cu vârfuri de fetru; bandă de carte; seturi de
creioane negre; seturi de creioane colorate;
rigle; covoraşe pentru scris; cărţi autograf;
cleme; capsatoare (papetărie); maşini de
tăiat hârtie; semne de avertisment; tocătoare
(articole de birou); maşini şi aparate de ambalare cu material plastic; aparate de montare prin termosudare electrică a ambalajului
protector pentru documente şi fotografii; suporturi şi cutii pentru carduri; decoraţiuni de
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hârtie pentru cutii pentru prânzuri sau produse alimentare; albume; scutece de unică
folosinţă din hârtie şi celuloză; saci (plicuri,
pungi) din hârtie sau din material plastic pentru ambalaje; carnete cu foi detaşabile; cutii
din carton sau din hârtie; carduri; suporturi şi
carcase pentru ştampile şi sigilii; cărţi comice; compasuri de trasat; benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrat programe de calculator; hârtie de copiat (articole de papetărie);
lichide corectoare (articole de birou); mape
pentru documente; apărătoare pentru degete
(articole de birou); steguleţe din hârtie; dosare (articole de papetărie); dosare pentru documente; bandă de hârtie gumată (papetărie); batiste din hârtie; cartele de cartotecă
(papetărie); panglici de cerneală; coperte
pentru documente; etichete, cu excepţia celor din materiale ţesute; hărţi; cărţi poştale
muzicale; buletine de ştiri; tuşiere (papetărie); cutii de vopsea (articole pentru utilizare
în şcoală); pamflete; tocătoare de hârtie (articole de birou); suporturi de mine pentru
creioane; timbre poştale; autocolante (articole de papetărie); şerveţele de masă din hârtie; piuneze; tichete (bilete); panglici pentru
maşini de scris; maşini de scris (electrice sau
neelectrice); coperte (papetărie); pensule de
scris; cretă de scris; tablete de scris; învelitoare (papetărie); învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori; tăietoare de hârtie (articole
de birou); bavete din hârtie; saci pentru gătit
în cuptorul cu microunde; filtre de cafea din
hârtie; broşuri; modele de broderie; cuţite de
tăiat hârtie (articole de birou); feţe de masă
de hârtie; lenjerie de masă din hârtie; pancarte din hârtie sau carton; etichete pentru
cartele indicatoare; loturi de hârtie; şerveţele
de hârtie pentru demachiere; autocolante
pentru telefoane portabile;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; cufere de
voiaj şi saci de voiaj; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane; bice, hamuri (harnaşament) şi articole de şelărie; pungi, portmonee
şi portofele, serviete, valize, saci; rucsacuri;
saci de îmbrăcăminte; sacoşe pentru provizii;
benzi de piele; curele pentru echipament
militar; curele; bastoane; casete din piele
pentru carduri; zgărzi pentru animale sau
animale de companie; etuiuri pentru chei;
dantele din piele sau imitaţii de piele; casete
pentru articole de toaletă, numite "vanity
cases"; botniţe; ghiozdane şcolare; curele;
mânere de valiză; geamantane; truse de
voiaj; cufere pentru voiaj; huse pentru um-
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brele; mânere de umbrelă; scaune-baston;
curele pentru bagaje; saci de plajă; serviete;
cutii şi casete din piele sau din imitaţie de
piele; genţi de mână; curele de piele; bastoane pentru munte; mape pentru partituri;
sacoşe şi plase pentru provizii; saci de şcoală; truse de scule din piele sau din imitaţii de
piele (goale); valize; saci pentru sport; pungi,
plicuri şi săculeţe din piele pentru ambalaj;
îmbrăcăminte din piele sau din imitaţii de
piele pentru mobile; cadre pentru genţi de
mână; rucsacuri pentru transportat copii;
genţi cu rotile pentru cumpărături;
20 - mobilier, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş, oase de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestor materiale sau din materiale plastice;
perne de aer; saltele de aer; saci de dormit;
perdele de mărgele pentru decoraţiuni; garnituri nemetalice pentru paturi; aşternuturi (cu
excepţia lenjeriei de pat); paturi pentru animale de companie; coşuri nemetalice; dispozitive de închidere pentru sticle (nemetalice); stelaje de sticlă; dopuri de plută pentru
sticle; chei sub formă de cartele din material
plastic; cufere; mobile decorative care produc sunete; cârlige pentru haine; umeraşe
pentru îmbrăcăminte; cârlige pentru portmantouri (nemetalice); cuiere de haine (mobile);
containere nemetalice (depozitare, transportare); galerii de perdele; cârlige de perdele;
şine de perdele; inele de perdele; vergele de
perdele; galeţi pentru perdele; cordoane de
draperii; perne; distribuitoare de prosoape;
căsuţe pentru animale de companie; garnituri
pentru paturi, mobilă, uşi; gherghefuri de
brodat; ventilatoare (neelectrice); statui din
lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice;
paravane de uz menajer pentru foc; piedestale pentru ghivece de flori; standuri pentru
flori; suporturi pentru pălării; scaune înalte
pentru bebeluşi; numere de casă nemetalice,
neluminoase; culcuşuri pentru animale de
companie; plăci de identitate nemetalice;
cartoteci (mobile); premergătoare pentru bebeluşi; obiecte publicitare gonflabile; lădiţe
pentru bijuterii; cutii de scrisori (altele decât
cele din metal sau zidărie); rafturi pentru
scrisori; suporturi pentru reviste; saltele; recipiente de ambalare din materiale plastice;
perne; rafturi pentru farfurii; rafturi pentru
ceşti; plăci de înmatriculare nemetalice;
semne de avertizare; mânere nemetalice
pentru unelte; platouri; împletituri de paie;
rame de fotografii; benzi decorative din materiale plastice şi/sau lemn pentru utilizare cu
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garnituri pentru ferestre; ornamente şi decoraţiuni pentru ferestre sau uşi executate din
materiale plastice, ceară, lemn, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, oase de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice; cleme de etanşare pentru
saci; recipiente din materiale plastice pentru
arome; tetiere gonflabile; decoraţiuni din materiale plastice pentru produse alimentare
sau cutii pentru prânzuri; inele şi brelocuri
nemetalice pentru chei; limitator pentru uşi;
fotolii; coşuri nemetalice; paturi; bănci (mobile); cutii din lemn sau din materiale plastice;
birou de scris; dulapuri; cărucioare pentru
calculatoare (mobile); lăzi din lemn sau din
materiale plastice; scaune (de şezut); cutii cu
jucării; dopuri; huse pentru îmbrăcăminte
(garderoburi); leagăne; perdele de bambus;
şezlonguri; birouri (mobile); măsuţe de servit
(mobilă); paie de băut; tetiere (mobilă); tablouri de agăţat chei; poliţe pentru biblioteci;
dulăpioare; încuietori nemetalice, altele decât
cele electrice; manechine; rafturi (mobile);
rame de fotografii; rame de tablouri; capră de
tăiat lemne; mobilier şcolar; scaune (fotolii);
sofale; mese; cărucioare de servit ceai; cărucioare pentru calculatoare (mobilă); suporturi
de umbrele; pătucuri pentru copii; dulapuri;
tablouri de afişare; clapete din materiale
plastice pentru tuburi de drenaj; măsuţe de
toaletă; taburete şi scaune; coşuri împletite;
cârlige pentru standuri pentru îmbrăcăminte;
scări de lemn sau din materiale plastice; dulapuri de farmacie; covoare de protecţie,
detaşabile pentru chiuvete; ecusoane nemetalice; plăci cu numere nemetalice; cârlige
nemetalice pentru rufe; ţarcuri pentru bebeluşi; stâlpi de ascuţit ghearele pentru pisici;
rafturi; jaluzele de interior cu lamele (mobile);
opere de artă, figurine şi statuete şi decoraţiuni mici sau ornamente din lemn, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare
şi înlocuitori ai acestor materiale, sau de
ceară, ghips sau materiale plastice; cutii pentru tablete din lemn sau din materiale plastice; capace pentru sticle;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie, altele decât din metale preţioase sau
acoperite cu acestea; piepteni şi bureţi; perii;
materiale pentru perii; materiale de curăţare;
lână metalică; sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; cădiţe portabile pentru nou-născuţi;
coşuri împletite de uz casnic; ceşti; colivii
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pentru păsări; mixere neelectrice; mese de
călcat; trăgătoare de cizme; deschizătoare
de sticle; dopuri pentru sticle din ceramică,
porţelan, sticlă, cristal, faianţă şi teracotă;
sticle; boluri; suporturi pentru săpun; planşete de pâine; găleţi; tăvi (platouri de servit);
cuşti pentru animale de companie; forme
pentru tarte; aparate neelectrice de făcut
vafe; stingătoare de lumânări; inele pentru
lumânări; candelabre (sfeşnice); bomboniere;
tocuri pentru piepteni; bibelouri chinezeşti,
porţelanuri; beţişoare chinezeşti (tacâmuri);
standuri pentru îmbrăcăminte; dispozitive de
întins îmbrăcăminte; cârpe pentru curăţat;
suporturi pentru pahare; agitatoare pentru
cocteiluri; filtre de cafea neelectrice; râşniţe
de cafea manuale; percolatoare de cafea
neelectrice; servicii de cafea; cafetiere; piepteni electrici; piepteni pentru animale; saci de
patiserie; forme pentru prăjituri; vase de bucătărie; ţepuşe metalice pentru frigărui; recipiente pentru gheaţă; recipiente termoizolante portabile; articole de uz casnic pentru refrigerarea alimentelor conţinând fluide pentru
schimb de căldură; tirbuşoane; ustensile
cosmetice; învelitori pentru vase; învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie; obiecte din faianţă; cupe; planşete de
tăiat pentru bucătărie; decantoare; friteuze
neelectrice; savoniere; distribuitoare de săpun; recipiente pentru băut; suporturi de uscat rufe; coşuri de gunoi; ouare; troace pentru animale; ghivece de flori; capcane pentru
insecte; mănuşi de menaj; cupe; răzătoare
(ustensile de menaj); grătare neelectrice;
containere termoizolante; încălzitoare neelectrice pentru biberoane; suporturi pentru
flori şi plante; cratiţe pentru fondue chinezesc; găleţi pentru gheaţă; forme pentru
cuburi de gheaţă; huse pentru scânduri de
călcat; urcioare; fierbătoare neelectrice; suporturi de cuţite; butoane (mânere) de porţelan; tăvi turnante; servicii de lichior; cutii pentru prânzuri; suporturi pentru lista de meniuri;
gamele; linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie); pămătufuri; suporturi pentru şerveţele; inele pentru şerveţele; ciururi de stropitoare; tampoane pentru curăţare; tigăi; farfurii din hârtie; instrumente pentru tăiat coca;
râşniţe pentru piper; lămpi de arome; pulverizatoare de parfum; vaporizatoare de parfum;
coşuri pentru picnic; puşculiţe; capace de
oale; oale; oale de fiert sub presiune neelectrice; lăzi de gunoi; solniţe; solniţe de piper;
cratiţe; farfurioare; spatule (ustensile de bucătărie); bureţi de sârmă pentru curăţat; pămătufuri pentru bărbierit; suporturi pentru
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întins cămăşile; perii pentru încălţăminte;
limbi de încălţat pantofii; şanuri (calapoade)
pentru încălţăminte; site (ustensile de menaj); absorbanţi de fum de uz menajer; suporturi pentru săpun; supiere; servicii de
condimente; suporturi pentru bureţi; bureţi de
uz menajer; suporturi pentru pămătufuri de
bărbierit; statui din porţelan, ceramică sau
sticlă; statuete de porţelan, ceramică sau
sticlă; filtre; seringi pentru stropit flori şi plante; tacâmuri; halbe; boluri de ceai; cutii pentru depozitarea ceaiului; infuzoare de ceai;
servicii de ceai; ceainice; perii de toaletă;
truse de toaletă; suporturi pentru hârtie igienică; bureţi de toaletă; ustensile de toaletă;
periuţe de dinţi; periuţe de dinţi electrice;
suporturi pentru scobitori, altele decât cele
din metale preţioase; scobitori; coşuri de
hârtii; litiere pentru animale; tăvi pentru uz
menajer; suporturi pentru oale; prese pentru
pantaloni; întinzătoare de pantaloni; termosuri; truse de toaletă; vaze; aparate neelectrice de făcut vafe şi blinii; ustensile de coacere şi fierbere neelectrice; scânduri de spălat rufe; căzi de spălat rufe; stropitori; dispozitive de udat; aparate de ceruit; obiecte de
artă din porţelan, ceramică sau sticlă; ornamente decorative pentru ferestre sau uşi din
ceramică, porţelan, sticlă, cristal, lut, pământ
ars; cutii sau recipiente pentru prânz sau
pentru alimente (altele decât cele din metale
preţioase); curse pentru şoareci; aţă dentară;
benzi/curele pentru cutii de prânz şi containere de uz menajer sau de bucătărie; containere pentru substanţe aromate şi parfumuri;
sticle frigorifice; cutii de sticlă; mături; articole
de perii; untiere; capace pentru acoperirea
untului; cazane; instrumente pentru curăţat
(acţionate manual); cârlige de rufe; lăzi frigorifice portabile neelectrice; borcane pentru
prăjiturele; ustensile de gătit neelectrice; perii
pentru sprâncene; perii pentru încălţăminte;
tigăi de prăjit; pâlnii; mănuşi de grădinărit;
flacoane de sticlă (recipiente); sticle izolante;
pufuri de pudră; shakere; strecurători de
ceai, altele decât din metale preţioase; pânze
şi cârpe multifuncţionale pentru uz menajer şi
în bucătărie; teluri, palete neelectrice; vase
din metal pentru producerea gheţii şi băuturilor cu gheaţă; instrumente pentru tăiat biscuiţi; oliviere; pămătufuri din pene mari şi cârpe
pentru ştergerea prafului; shakere pentru
cocteiluri; pudriere, altele decât din metale
preţioase; cutii pentru pilule sau tablete; suporturi din lemn sau din materiale plastice
pentru hârtie igienică; suporturi pentru periuţe de dinţi; aţă pentru uz dentar; mânere pen-
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tru aţă dentară; chiuvete; recipiente de uz
menajer din metale preţioase; ustensile de
uz menajer din metale preţioase; servicii de
cafea din metale preţioase; cafetiere neelectrice din metale preţioase; recipiente pentru
bucătărie din metale preţioase; suporturi şi
inele pentru şerveţele din metale preţioase;
pudriere din metale preţioase; veselă şi tacâmuri din metale preţioase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute; împletitură pentru sticle; hamacuri;
benzi de ambalaj sau de legat nemetalice;
prelate pentru vehicule (nefixate);
23 - fire de uz textil şi aţă; fir şi aţă de bumbac;
aţă şi fire de brodat; aţă şi fire de cusut; fire
şi aţă filată; lână filată; fire şi aţă de lână;
24 - ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; batiste din materiale textile; şerveţele
din materiale textile; cuverturi de pat şi de
masă; bannere; lenjerie de baie; lenjerie de
pat; cuverturi de pat; pături pentru pat; perdele din materiale textile; pânză; învelitori din
materiale textile pentru mobile; învelitori din
materiale plastice pentru mobile; huse de
perne; draperii de uşă; ţesături care imită piei
de animale; prosoape; steaguri; mănuşi de
baie; lenjerie de casă; etichete (ţesătură);
şerveţele demachiante din materiale textile;
şervete de marcare a locului la masă; huse
pentru saltele; mănuşi de spălat; plase contra ţânţarilor; perdele; feţe de pernă; materiale plastice (înlocuitori de ţesături); pilote de
pat; pleduri de călătorie; pânză (material
textil); giulgiuri; mătase; ţesături de mătase;
saci de dormit; lenjerie de masă; seturi de
masă; şerveţele de masă; tapiserie; materiale textile pentru tapiserie; tapet din materiale
textile; aşternuturi de pat (lenjerie); huse din
materiale textile pentru suporturi de şerveţele
sau ţesătură; huse pentru butoni de uşă;
huse pentru scaune de toaletă; huse pentru
capace de WC; suporturi sau şnururi din
materiale textile pentru susţinerea draperiilor;
suporturi (lenjerie de masă); ţesături de
bumbac; cuverturi (cuverturi de pat); ţesături
de uz textil; prosoape din materiale textile;
fetru; ţesătură aspră de lână; ţesături de cânepă; feţe de masă, cu excepţia celor din
hârtie; catifea; stofe de lână; ţesături demachiante din materiale textile; huse din materiale textile pentru cutii de hârtie; huse din
ţesătură pentru butoni de uşi; huse din ţesătură pentru butelii din polietilentereftalat
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(PAT); etichete pentru nume; etichete ţesute;
săculeţe din materiale textile sau de mătase
pentru şarm;
25 - articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului;
şorţuri; costume de plajă; articole de baie,
costume de baie; îmbrăcăminte sportivă;
îmbrăcăminte impermeabilă; mănuşi; mitene;
centuri (îmbrăcăminte); haine pentru copii,
bărbaţi şi femei; îmbrăcăminte pentru copilaşi; scutece din materiale textile; bavete
pentru copii, altele decât din hârtie; desuuri
(lenjerie de corp); cămăşi de noapte şi pijamale; halate de baie; jartiere; pălării, şepci,
cozoroace, berete; bonete de baie şi de duş;
manşoane; căşti călduroase (îmbrăcăminte);
gulere, cravate, lavaliere, papioane, panglici
pentru papioane; şosete şi ciorapi, colanţi;
jartiere, jartiere pentru şosete, ciorapi şi colanţi; pantofi, pantofi de sport, papuci, încălţăminte de plajă; costume de bal mascat;
mânecuţe de lucru; basmale; bandane; sandale de baie; cipici de baie; încălţăminte de
schi; bocanci; bretele pentru îmbrăcăminte;
sutiene; pantaloni de călărie (îmbrăcăminte);
camizole; mantouri; manşete (îmbrăcăminte);
fulare de blană; bentiţe pentru cap (îmbrăcăminte); bonete (îmbrăcăminte); jachete
(îmbrăcăminte); tricouri (îmbrăcăminte); plastroane de cămăşi; tricoturi (îmbrăcăminte);
haine de stradă; paltoane; pantaloni; hanorace; pulovere; sandale; eşarfe; şaluri; cămăşi;
slipuri (lenjerie); halate; ghetre; ghete de
sport; tricouri de sport; costume; costume de
baie; tricouri; pantaloni; lenjerie de corp; uniforme; veste; combinezoane de schi nautic;
benzi pentru încheietura mânii (îmbrăcăminte); lenjerie pentru femei; pantofi de gimnastică; corsete (lenjerie); îmbrăcăminte pentru
gimnastică; eşarfe;
26 - dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse şi copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; fructe artificiale; ghirlande artificiale; insigne ornamentale; insigne pentru
îmbrăcăminte din alte metale, cu excepţia
celor preţioase; fermoare pentru genţi; benzi
pentru fixarea manşetelor; benzi pentru păr;
agrafe de păr; fermoare de centuri; copci
pentru bluze; articole decorative pentru păr;
cutii de croitorie; cutii şi casete de ace; bretele; şireturi; broşe; catarame; catarame de
pantofi; perniţe de ace; perniţe de ace cu
gămălie; piese care se lipesc la cald pentru
ornamente de articole textile (mercerie);
copci pentru încălţăminte; fermoare; fermoare pentru îmbrăcăminte; încheietoare pentru
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bretele; coroane de flori artificiale; broderii în
aur; mercerie; bonete pentru vopsirea părului; bigudiuri; ace de ondulat părul; ace de
păr; fileuri de păr; ornamente pentru păr; ace
de păr invizibile; ornamente pentru pălării;
copci de corsete; ace de tricotat; ornamente
pentru încălţăminte; panglici pentru premiere
(recompensă); rozete (pasmanterie); ace de
cusut; degetare pentru cusut; croşete pentru
încălţăminte; şireturi de încălţăminte; ciucuri;
învelitoare pentru ceainice; moţuri de păr
(pompoane); dantele de lână; bentiţe elastice
pentru păr; ace de siguranţă; agrafe şi închizătoare pentru bavete şi şorţuri; volane (dantelă); broderii aplicate; hamuri de susţinere
pentru copii; insigne din metale preţioase;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia
celui din material textil; covoare pentru automobile; covoraşe de baie; produse care
servesc la acoperirea pardoselilor; covoare
pentru uşă; saltele de gimnastică; tapiserie;
produse de vinil care servesc la acoperirea
pardoselilor; tapet, tapet de vinil, hârtie de
tapet; saltele, covoraşe de joacă; covoraşe
de plajă;
28 - jucării, jocuri; păpuşi; jucării din pluş; ursuleţi;
figurine jucării şi seturi de joc; articole de
gimnastică şi sport; mingi şi baloane; decoraţiuni şi ornamente festive; decoraţiuni şi ornamente pentru pomul de Crăciun; surprize
pentru petreceri; vehicule (jucării); vehicule
electrice (jucării); planşe pentru surfing;
snowboard-uri; patine cu role; patine de
gheaţă; planşe cu rotile (skateboard-uri);
căptuşeli de protecţie (părţi de îmbrăcăminte
de sport); pistoale cu aer (jucării); jocuri de
table; bile pentru jocuri; clopoţei pentru pomul de Crăciun; bile de biliard; mese de biliard; blocuri de construcţii (jucării); jocuri de
masă; bomboane explozive (pocnitoare, petarde de Crăciun); ghete cu patine; aparate şi
maşini pentru jocul cu popice; jocuri de construcţie; sfeşnice pentru pomul de Crăciun;
table de şah; jocuri de dame; jocuri de şah;
pomi de Crăciun din materiale sintetice; aparate pentru prestidigitaţie; pocnitoare, petarde (focuri de artificii jucărie); cupe pentru
zaruri; darturi; zaruri; paturi pentru păpuşi;
îmbrăcăminte pentru păpuşi; case pentru păpuşi; camere pentru păpuşi; domino; table de
dame; jocuri de dame; haltere; apărători de cot
(articole de sport); aparate pentru exerciţii fizice (extensoare); căluşei; biberoane pentru
păpuşi; momeli pentru pescuit; echipament
pentru pescuit; labe pentru înotători; plute
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pentru pescuit; discuri zburătoare (jucării);
jocuri automate; bastoane pentru jocuri; aparate pentru jocuri electronice, altele decât
cele concepute pentru a fi utilizate numai cu
ecran de afişare independent sau monitor;
saci de golf; crose de golf (cluburi de golf);
mănuşi de golf; mănuşi pentru jocuri şi sport;
jucării cu surprize pentru loterii; vârtelniţe
pentru zmeie; zmeie; apărători de genunchi
(articole de sport); mah-jong-uri; bile pentru
jocuri; marionete; măşti de teatru; măşti jucării; mobiluri (jucării); modele de vehicule la
scară redusă (jucării); surprize pentru petreceri, serate dansante; căptuşeli de protecţie
(părţi de îmbrăcăminte de sport); jocuri de
salon; capse detonante (jucării); pistoale
(jucării); bile pentru jocuri; rachete; jucărioare
pentru sugari; jocuri cu inele; căluţibalansoar; patine cu rotile; planşe cu vele;
schiuri; sănii (articole de sport); tobogane
(joc); baloane de săpun (jucării); titirezi (jucării); trambuline (articole de sport); biciclete
fixe de antrenament; piscine (articole de jocuri); balansoare; mese pentru tenis de masă; jucării pentru animale domestice; schiuri
nautice; articole de joacă pentru înot, jocuri
de apă, sporturi şi activităţi; mingi de plajă;
maşini de amuzament operate automat şi cu
jetoane; huse special concepute pentru schiuri şi planşe de surfing; taloane de bingo;
plase de fluturi; cărţi de joc; confeti; patine
cu role; puzzle-uri; caleidoscoape; catarge
pentru planşe de windsurfing; mincioguri de
pescuit; vehicule cu telecomandă (jucării);
jocuri de ruletă; globuri de sticlă cu zăpadă
în interior; rachete de zăpadă; cărţi de joc
japoneze;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile; bulion; concentrate de
bulion; supe de carne; supe de carne concentrate; unt; caviar; brânzeturi, gustări pe
bază de caşcaval; produse lactate; produse
alimentare preparate din peşte; alimente
preparate din peşte; fructe răcite rapid; fructe
congelate; chipsuri de fructe; margarină;
marmelade; aspic de carne; carne conservată (conserve); băuturi pe bază de lapte; ciuperci conservate; nuci preparate; pate de
ficat; unt de arahide; arahide preparate; mazăre conservată; coji de fructe; chipsuri de
cartofi; blinii de cartofi; salate; varză murată;
cârnaţi; ulei de susan; preparate pentru supe; supe; tofu; salate de legume; supă de
legume; frişcă; iaurt; mâncăruri de preparare
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rapidă; produse alimentare condimentate;
ambalaje cu mâncăruri de preparare rapidă;
snacksuri; alge (de uz alimentar); carne, peşte, păsări şi vânat gătite şi conservate; bacon; preparate pentru bulion; unt de ciocolată
şi nuci; mezeluri; crochete alimentare; fructe
cristalizate; peşte conservat (conserve); jeleuri de fructe; salate de fructe; fructe conservate (conserve); ulei de porumb; ulei de măsline comestibil; stafide; piure de roşii; legume
conservate (conserve); produse de mare (cu
excepţia celor vii); produse de mare gătite şi
conservate; produse de mare conservate
(conserve); produse alimentare din produse
de mare sau gătite din produse de mare;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri şi condimente; mirodenii; gheaţă; biscuiţi; prafuri
pentru prăjituri; decoraţiuni comestibile pentru prăjituri; arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile esenţiale; prăjituri de orez; dulciuri şi bomboane; ciocolată; băuturi de ciocolată cu lapte; băuturi pe bază de ciocolată;
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun; băuturi de cacao cu lapte; produse din
cacao; băuturi pe bază de cacao; băuturi de
cafea; arome de cafea; amestecuri şi preparate pentru a fi utilizate ca înlocuitori de cafea; băuturi pe bază de cafea; pişcoturi; floricele de porumb; fulgi de porumb; îngheţată;
curry (condiment); cremă de ouă; fulgi de
cereale; arome, altele decât uleiurile esenţiale; îngheţată (produs de cofetărie); jeleuri de
fructe; turtă dulce; sirop; infuzii, altele decât
cele medicinale; ketchup (sos); lemn dulce
(cofetărie); drajeuri romboidale (cofetărie);
plăcintă cu carne; produse pentru frăgezit
carnea, de uz alimentar; clătite; pastile, altele
decât de uz medical; produse de patiserie;
plăcintă; piper; pizza; budinci; ravioli; lăptişor
de matcă pentru alimentaţie umană; zahăr;
pasta wasabi; sos de soia; paste, tăiţei şi
fidea; udon (fidea în stil japonez); sushi; vanilie (arome); vafe; îngheţată de iaurt; covrigei;
gustări (alimente); migdale (produse de cofetărie); preparate aromatice de uz alimentar;
lianţi pentru îngheţate (gheaţă comestibilă);
chifle; prăjituri; caramele (bomboane); gumă
de mestecat, alta decât de uz medical; făină
de porumb; biscuiţi-crackere; gheaţă comestibilă; sirop de melasă; gheaţă naturală sau
artificială; macaroane; marţipan; maioneză;
fulgi de ovăz; piper (condiment); mirodenii;
pesmeţi; sare de bucătărie; sandvişuri; sos
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de roşii; condimente; şerbeturi (îngheţată);
spaghete; dulciuri (bomboane); tarte; făină de
grâu; sosuri pentru salate; sosuri de carne;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; băuturi şi sucuri din legume; siropuri, concentrate şi alte produse pentru prepararea băuturilor; băuturi izotonice; nectaruri de fructe,
nealcoolice; pastile pentru prepararea băuturilor efervescente; prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente; apă gazoasă; siropuri pentru băuturi; apă de masă; apă (băuturi); băuturi pe bază de zer; băuturi nealcoolice; cocteiluri fără alcool; aperitive fără alcool;
33 - alcool din orez; băuturi alcoolice, cu excepţia
berii; aperitive; băuturi alcoolice cu conţinut
de fructe; brandy; cidru; cocteiluri; lichioruri;
sake; băuturi spirtoase; whisky; vinuri;
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
scrumiere; hârtie pentru ţigarete; tabachere
pentru ţigări de foi; tabachere pentru ţigarete;
foarfeci pentru ţigări de foi; suporturi pentru
ţigări de foi; filtre pentru ţigarete; portţigarete;
suporturi pentru ţigarete; capete de ţigarete;
ţigarete; ţigarete care conţin înlocuitori de
tutun; ţigarille; ţigări de foi; brichete pentru
fumători; cutii de chibrituri; suporturi pentru
chibrituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun;
suporturi pentru pipe; pipe de tutun; punguţe
de tutun; cutii cu tutun de prizat; recipiente
de tutun;
35 - servicii de aprovizionare cu variate bunuri
pentru terţi (cu excepţia transportării acestora), care să permită clienţilor să vizualizeze
convenabil şi să cumpere aceste bunuri;
servicii de aprovizionare furnizate de magazinele de vânzare cu amănuntul, angro, prin
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul mijloacelor electronice, de exemplu prin intermediul web site-urilor programelor de televiziune comerciale; vânzare angro
şi cu amănuntul şi servicii de comandă prin
poştă cu privire la vânzarea surprizelor pentru serate şi a decoraţiunilor şi ornamentelor
festive, a cadourilor şi articolelor noi, a săpunurilor, parfumeriei, uleiurilor esenţiale, cosmeticii, loţiunilor de păr, produselor de îngrijire a părului, articolelor de toaletă, pastelor
de dinţi, articolelor de igienă personală, preparatelor pentru curăţare, lustruire şi preparatelor abrazive, preparatelor pentru spălare,
instrumentelor de manichiură, preparatelor
pentru îngrijirea unghiilor, lacului de unghii,
unghiilor false, substanţelor dietetice, alimentelor pentru sugari, preparatelor igienice,
lumânărilor, fitilurilor, aşchiilor pentru aprin-
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dere, unsorilor, lubrifianţilor, uleiurilor pentru
pictură, tacâmurilor, articolelor de faianţă,
truselor de manichiură, instrumentelor de
bărbierit, aparatelor de ras, maşinilor şi maşinilor-unelte pentru uz menajer şi în bucătărie, uneltelor operate manual, filmelor, aparatelor fotografice, casetelor pentru plăci fotografice, aparatelor pentru înregistrări video,
articolelor audio şi video, benzilor audio şi
video, aparatelor de înregistrare şi discurilor,
instrumentelor şi aparatelor pentru înregistrarea, transmiterea şi/sau reproducerea sunetelor şi/sau imaginilor, a televizoarelor, playerelor şi/sau aparatelor de înregistrat cu casete cu bandă magnetică, casetofoanelor video şi/sau playerelor cu discuri compacte
şi/sau aparatelor de înregistrare, radiourilor,
telefoanelor, telefoanelor fără fir, telefoanelor
mobile, tocurilor pentru telefoane mobile,
decoraţiunilor şi cureluşelor pentru telefoane,
indicatorilor de apel, maşinilor de calculat,
calculatoarelor, jocurilor electronice şi de
calculator, filmelor cinematografice, lămpilor,
ventilatoarelor, ustensilelor de gătit, formelor
de prăjituri şi patiserie, prăjitoarelor de pâine,
cuptoarelor, ustensilelor de bucătărie, ustensilelor şi recipientelor pentru servirea sau
depozitarea produselor alimentare şi/sau
băuturilor, beţişoarelor chinezeşti, instrumentelor de tăiere, porţelanului, articolelor de
porţelan, articolelor de cristal, articolelor
emailate, argintăriei, sticlăriei, articolelor din
teracotă, articolelor de faianţă, articolelor de
ceramică, uscătoarelor de păr, lămpilor, abajururilor, pieselor şi accesoriilor pentru acestea, cărucioarelor pentru copii, baloanelor,
ghidoanelor de bicicletă, ceasurilor şi ceasurilor de mână, accesoriilor, pieselor şi fitingurilor pentru acestea, articolelor de bijuterie şi
imitaţiilor de bijuterii, ornamentelor, produselor din metale preţioase sau placate cu acestea, cutiilor muzicale, instrumentelor muzicale, tablourilor (picturilor), fotografiilor, papetăriei, hârtiei şi cartonului şi produselor din
aceste materiale, materialelor pentru artişti,
pensulelor, instrumentelor de scris, tipăriturilor, cărţilor, ziarelor, revistelor şi periodicelor,
felicitărilor şi felicitărilor de Crăciun, cărţilor
de joc, ambalajelor şi materialelor de ambalaj, ramelor şi suporturilor pentru fotografii,
adezivilor pentru papetărie sau menaj, produselor din piele şi/sau imitaţii din piele, genţilor şi valizelor, portmoneelor şi portofelelor,
umbrelelor, bastoanelor, mobilei, oglinzilor,
cuierelor şi cârligelor pentru haine, cutiilor şi
recipientelor, plăcilor de identitate, accesoriilor mici de uz menajer, ustensilelor şi recipi-
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entelor de menaj sau de bucătărie, pieptenilor, bureţilor, periilor, articolelor pentru curăţat, ochelarilor, ramelor de ochelari şi ochelarilor de soare, tocurilor şi accesoriilor pentru
acestea, ţesăturilor şi produselor textile, lenjeriei de pat, lenjeriei şi feţelor de masă,
şerveţelelor, seturilor de masă, galanteriei,
batistelor, articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articolelor pentru acoperirea capului, nasturilor, insignelor, panglicilor şi şnururilor, dantelelor şi broderiilor, agrafelor de păr
şi ornamentelor, jartierelor, ornamentelor
pentru încălţăminte, ornamentelor de pălării,
fermoarelor şi elementelor de fixare a fermoarelor, covoarelor, preşurilor şi rogojinilor,
jucăriilor, jocurilor şi jucăriilor, păpuşilor, figurinelor, articolelor de sport, ornamentelor
pentru pomul de Crăciun, alimentelor şi băuturilor, produselor de cofetărie, articolelor
florale, chibriturilor, trabucurilor, ţigaretelor şi
articolelor pentru fumători; publicitate; organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; publicare de texte publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi); servicii
prestate de agenţii de publicitate; managementul afacerilor pentru artişti interpreţi;
agenţii de import-export; compilarea informaţiilor în baze de date de calculator; publicitate
prin corespondenţă; administrarea hotelurilor; cercetarea pieţei; publicitate stradală;
recrutare de personal; servicii prestate de
agenţii de publicitate; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; servicii de achiziţii publice pentru terţi (achiziţionare de produse şi
servicii pentru alte întreprinderi); închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
închiriere de maşini şi aparate de birou; închiriere de automate de vânzare;
41 - divertisment; distracţii; parcuri de distracţii,
parcuri tematice; exploatarea sălilor de joc;
educaţie; organizarea, producerea şi prezentarea de spectacole, concerte, spectacole în
direct, spectacole de teatru, expoziţii, competiţii sportive, activităţi sportive şi culturale;
music-hall; servicii de cinematografe, inclusiv
închirieri de aparate şi accesorii cinematografice şi închirieri de filme cinematografice;
cabarete; studiouri de cinema; servicii de
discotecă; servicii de cluburi; publicare de
cărţi, texte, reviste, ziare şi periodice; servicii
de bibliotecă; exploatarea instalaţiilor pentru
divertisment, expoziţii, concerte, reprezentaţii
teatrale, spectacole, sport, jocuri, activităţi
recreative şi culturale; cluburi de sănătate;
servicii de campusuri de vacanţă; informaţii
în materie de educaţie, divertisment, distrac-
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ţie, recreare, sport şi cultură; divertisment
televizat şi radiofonic; montaj de programe
radiofonice şi de televiziune; producţie de
filme şi de filme pe benzi video; închiriere de
filme cinematografice, filme, casete video,
discuri laser, discuri video şi discuri (video)
multifuncţionale; închirierea de înregistrări
sonore; închirierea de decoruri pentru spectacole; şcoli cu internat; servicii de cluburi şi
saloane karaoke; camere şi saloane de jocuri; organizarea de concursuri de frumuseţe; circuri; cursuri prin corespondenţă; servicii
de animatori; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; jocuri de
noroc; învăţarea gimnasticii; exploatarea
muzeelor (prezentare, expoziţii); organizarea
de loterii; servicii de orchestră; planificarea
de recepţii (divertisment); redactarea de scenarii; reprezentaţii teatrale; exploatarea de
grădini zoologice; servicii de procesare de
imagini digitale; tehnoredactare computerizată; jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;
interpretarea limbajului gestual; orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării); microfilmare; servicii de compoziţie muzicală; cluburi de noapte; fotografie; producţie de filme pe benzi video; exploatarea echipamentelor de karaoke; exploatarea publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile; publicarea electronică on-line a cărţilor şi revistelor; înregistrări pe benzi video
(filmare); popicării; exploatarea stadioanelor
sau arenelor sportive acoperite pentru baseball (jocuri); demonstrare de filme on-line;
organizarea de nunţi;
43 - servicii de furnizare de alimente şi băuturi;
cazare temporară; servicii de restaurante,
cafenele, bufete cu autoservire, baruri, hale,
cantine, servicii de catering; restaurante cu
autoservire; restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri); servicii de baruri; furnizarea
de informaţii privind serviciile menţionate,
alimente şi băuturi; furnizare şi rezervare de
spaţii de cazare temporară, de hoteluri, moteluri, pensiuni şi facilităţi de cazare şi furnizare de informaţii referitor la serviciile menţionate; servicii de tabere de vacanţă (găzduire); restaurante, cafenele, baruri cu autoservire, baruri, hale de produse alimentare, cantine şi bufete cu instalaţii karaoke; servicii de
îngrijire a copilului, incluse în clasa 43; creşe
de copii; case de vacanţă; servicii de baruri;
aranjarea bucatelor şi băuturilor pentru recepţii de nuntă;
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44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau
pentru animale; servicii de agricultură, horticultura şi de silvicultură; saloane de înfrumuseţare; saloane de coafură; curăţarea animalelor; aranjamente florale; grădinărit; grădinărit peisagistic; curăţarea animalelor de companie; servicii de aromoterapie; confecţionare de coroane (artă florală); servicii spitaliceşti; stomatologie; tatuaje.
(531) CFE(5) 27.03.01; 27.05.01.

(210) 029184
(220) 2011.05.06
(730) Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

(591) Culori revendicate: negru, gri, albastru, roşu.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 25.01.19;
25.05.02; 25.07.20; 26.11.07; 26.11.08; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13.

MĂRCI
(210) 029185
(220) 2011.05.06
(730) Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
(540)
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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;

(591) Culori revendicate: negru, gri, argintiu, roşu.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 25.01.19;
25.05.02; 25.07.20; 26.11.07; 26.11.08; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13.

(210) 029193
(220) 2011.05.11
(730) BUZU Viorel, MD
Str. Hotin nr. 12, MD-3505, Orhei,
Republica Moldova
(540)

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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.03.05; 26.03.06; 26.03.23; 27.05.10;
27.05.14.

(210) 029196
(220) 2011.05.10
(730) Schering-Plough Ltd., corporaţie
organizată conform legilor Elveţiei, CH
Weystrasse 20, CH-6000, Lucerne 6, Elveţia
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice de uz uman.
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(210) 029201
(220) 2011.05.10
(730) BOSTAN Victor, MD
Str. Nucarilor nr. 24, MD-2009, 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;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

TRADEMARKS
(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;

(210) 029202
(220) 2011.05.10
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029203
(220) 2011.05.10
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
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38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029204
(220) 2011.05.10
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

MĂRCI
(210) 029205
(220) 2011.05.10
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, 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;

MD - BOPI 9/2011
(210) 029214
(220) 2011.05.12
(730) DUKAT d.d., HR
10000 Zagreb, Ulica Marijana Cavica 9, Croatia
(540)

(511) NCL(9)
29 - lapte şi produse lactate.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029222
(220) 2011.05.13
(730) EUROPARC S.R.L., MD
Şos. Balcani nr. 4, bloc 2, ap. 46,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 029209
(220) 2011.05.11
(730) CICALCHIN Serghei, MD
Str. N. Zelinski nr. 26/2, ap. 3,
MD-2038, 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;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
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.

(210) 029225
(220) 2011.05.10
(730) STOIANOV Viorel, MD
Str. N. Moroşanu nr. 10,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

029227
2011.05.16
0892090
2010.11.17
BX
Edison Nation, LLC, North Carolina limited
liability company, US
520 Elliot Street, Suite 200, Charlotte, NC
28202, Statele Unite ale Americii

TRADEMARKS
(210) 029229
(220) 2011.05.17
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)
(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
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.

(511) NCL(9)
21 - obiecte de uz casnic sau de bucătărie şi containere; veselă şi boluri alimentare pentru
bebeluşi şi copii.
(531) CFE(5) 01.05.24; 04.05.05; 26.01.14.

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

(210) 029254
(220) 2011.05.19
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6,
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

029228
2011.05.16
0892092
2010.11.17
BX
Edison Nation, LLC, North Carolina limited
liability company, US
520 Elliot Street, Suite 200, Charlotte, NC
28202, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
21 - obiecte de uz casnic sau de bucătărie şi containere; veselă şi boluri alimentare pentru
bebeluşi şi copii.
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(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;

MĂRCI
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01.

(210) 029260
(220) 2011.05.20
(730) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.,
CN
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, China
(540)

MD - BOPI 9/2011
(210) 029263
(220) 2011.05.23
(730) MGP BROKER S.R.L., companie de broker
asigurare-reasigurare, MD
Str. Cireşilor nr. 61,
MD-2009, 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;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(511) NCL(9)
34 - ţigări, ţigarete; tutun; trabucuri; filtre pentru
ţigări; portţigarete, tabachere; scrumiere pentru fumători; chibrituri; brichete pentru fumători; hârtie pentru ţigări; lulele.
(531) CFE(5) 26.11.21; 27.05.11.

(210) 029261
(220) 2011.05.20
(730) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.,
CN
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, China
(540)

(511) NCL(9)
34 - ţigări, ţigarete; tutun; trabucuri; filtre pentru
ţigări; portţigarete, tabachere; scrumiere pentru fumători; chibrituri; brichete pentru fumători; hârtie pentru ţigări; lulele.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029267
(220) 2011.05.23
(730) JSC "NIZHPHARM", RU
Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny Novgorod,
603950, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical; suplimente alimentare minerale; aditivi nutritivi de uz
medical; casete de uz farmaceutic; linimente;
unguente de uz farmaceutic; droguri de uz
medical; medicamente pentru medicina
umană; preparate albuminoase de uz medical; preparate biologice de uz medical; preparate cu vitamine; preparate cu oligoelemente pentru consum uman şi animal; produse farmaceutice; preparate enzimatice de
uz medical; produse chimico-farmaceutice;
preparate chimice de uz farmaceutic; alimente pe bază de albumină de uz medical; alimente dietetice de uz medical; supozitoare;
35 - promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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TRADEMARKS

(210) 029268
(220) 2011.05.23
(730) JSC "NIZHPHARM", RU
Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny Novgorod,
603950, Federaţia Rusă
(540)

(210) 029270
(220) 2011.05.23
(730) JSC "NIZHPHARM", RU
Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny Novgorod,
603950, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical; suplimente alimentare minerale; aditivi nutritivi de uz
medical; casete de uz farmaceutic; linimente;
unguente de uz farmaceutic; droguri de uz
medical; medicamente pentru medicina
umană; preparate albuminoase de uz medical; preparate biologice de uz medical; preparate cu vitamine; preparate cu oligoelemente pentru consum uman şi animal; produse farmaceutice; preparate enzimatice de
uz medical; produse chimico-farmaceutice;
preparate chimice de uz farmaceutic; alimente pe bază de albumină de uz medical; alimente dietetice de uz medical; supozitoare;

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical; suplimente alimentare minerale; aditivi nutritivi de uz
medical; casete de uz farmaceutic; linimente;
unguente de uz farmaceutic; droguri de uz
medical; medicamente pentru medicina
umană; preparate albuminoase de uz medical; preparate biologice de uz medical; preparate cu vitamine; preparate cu oligoelemente pentru consum uman şi animal; produse farmaceutice; preparate enzimatice de
uz medical; produse chimico-farmaceutice;
preparate chimice de uz farmaceutic; alimente pe bază de albumină de uz medical; alimente dietetice de uz medical; supozitoare;

35 - promovarea vînzărilor pentru terţi; publicitate.

35 - promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029269
(220) 2011.05.23
(730) JSC "NIZHPHARM", RU
Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny Novgorod,
603950, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical; suplimente alimentare minerale; aditivi nutritivi de uz
medical; casete de uz farmaceutic; linimente;
unguente de uz farmaceutic; droguri de uz
medical; medicamente pentru medicina
umană; preparate albuminoase de uz medical; preparate biologice de uz medical; preparate cu vitamine; preparate cu oligoelemente pentru consum uman şi animal; produse farmaceutice; preparate enzimatice de
uz medical; produse chimico-farmaceutice;
preparate chimice de uz farmaceutic; alimente pe bază de albumină de uz medical; alimente dietetice de uz medical; supozitoare;
35 - promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate.
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(210) 029271
(220) 2011.05.23
(730) BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41, bloc 1, ap. 9,
MD-2012, 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;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 029272
(220) 2011.05.23
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA
"ROSHEN", UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,
Ucraina

MĂRCI
(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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029273
(220) 2011.05.23
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA
"ROSHEN", UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,
Ucraina
(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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029274
(220) 2011.05.23
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA
"ROSHEN", UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,
Ucraina
(540)

MD - BOPI 9/2011
(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) 28.05.00.

(210) 029275
(220) 2011.05.23
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
lapte şi produse lactate; 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) 28.05.00.

(210) 029276
(220) 2011.05.23
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
lapte şi produse lactate; grăsimi comestibile;
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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) 28.05.00.

(210) 029277
(220) 2011.05.23
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
lapte şi produse lactate; 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) 28.05.00.

(210) 029290
(220) 2011.05.24
(730) AMO Uppsala AB, SE
Box 6406, 75136 Uppsala, Suedia
(540)

TRADEMARKS
(210) 029292
(220) 2011.05.25
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - pastă de dinţi.

(210) 029294
(220) 2011.05.25
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, inclusiv sare de natriu
(sodiu) de acid hialuronic.

94

(210) 029295
(220) 2011.05.25
(730) Best Western International, Inc., US
th
6201 North 24 Parkway, Phoenix, Arizona
85016, Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2011
(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.

(531) CFE(5) 24.09.03; 25.01.19; 26.05.03; 26.05.18.

(210) 029296
(220) 2011.05.25
(730) Best Western International, Inc., US
th
6201 North 24 Parkway, Phoenix, Arizona
85016, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 029307
(220) 2011.05.27
(230) ”Электрические сети России - 2010”,
2010.11.30, RU
(730) Fabrika elektromaterijala i alata Nicolic
FEMAN DOO, RS
Ul. Vihorska nr. 1, 35000, Jagodina, Serbia
(540)

(591) Culori revendicate: negru, oranj.
(511) NCL(9)
(320) 2010.11.30
06 - ancore, piloni metalici tubulari;
(511) NCL(9)
43 - servicii hoteliere.
(531) CFE(5) 24.09.03; 25.01.19; 26.05.03; 26.05.18.

(210) 029297
(220) 2011.05.25
(730) Best Western International, Inc., US
th
6201 North 24 Parkway, Phoenix, Arizona
85016, Statele Unite ale Americii

08 - unelte şi scule acţionate manual; scule manuale şi prese, scule de tăiere, pliere şi perforare;
09 - fişe, bucşe, manşoane, pentru conexiunea
cablurilor electrice, cleme de cablu neizolate,
armatură pentru cabluri autoportante izolate –
borne de derivaţie, perforatoare capsulate,
cleme de ancorare, cleme de suspensie, de
susţinere şi unghiulare, console de ancorare,
console intermediare, adaptoare pentru ramificarea liniilor, adaptoare pentru siguranţe,
manşoane de legătură, terminale de cablu
izolate, cleme cu bacuri de filieră neizolate,
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ancore, ancoraje de faţadă, adaptoare pentru
scurtcircuitare şi legare la masă, suspensie
intermediară; accesorii de instalare; pivote
de izolator, şuruburi, traverse şi bandaje din
aluminiu, armatură de fixare şi montare, capete de cablu; dispozitiv automat de tensionare; echipament pentru măsurarea şi depănarea cablului;

TRADEMARKS
(210) 029308
(220) 2011.05.27
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD
Bd. C. Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

11 - corpuri de iluminat de stradă, proiectoare;
17 - materiale de izolare, ţevi din CPV şi armatură
pentru protecţia cablurilor; capete de cablu;
cutii de distribuţie-măsurat din poliester;
(220) 2011.05.27
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; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2010.11.30;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2010.11.30;
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; cu excepţia produselor cu prioritate din 2010.11.30;
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; cu excepţia produselor cu prioritate din 2010.11.30;
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, cu excepţia produselor cu prioritate din
2010.11.30.
(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12.
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(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.13.07; 05.13.08; 25.01.13.

(210) 029309
(220) 2011.05.27
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD
Bd. C. Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 029310
(220) 2011.05.27
(730) TOPALO Arcadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, zmeuriu.
(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;

MD - BOPI 9/2011
rea, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029312
(220) 2011.05.27
(730) TOPALO Arcadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.04.11; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 029311
(220) 2011.05.27
(730) TOPALO Arcadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,
MD-2075, 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, transforma-

(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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(210) 029313
(220) 2011.05.27
(730) ODOBESCU Serghei, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 71, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
IMBIROVSKI Vladimir, MD
Str. Albişoara nr. 24, ap. 4, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(540)

(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;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
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.
(531) CFE(5) 26.04.06; 26.04.18; 27.05.03.

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru,
galben, roşu.
(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
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

(210) 029314
(220) 2011.05.27
(730) COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.07.24.

MĂRCI
(210) 029320
(220) 2011.05.30
(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)

MD - BOPI 9/2011
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
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);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
09 - modul de interfaţă electronică comercializat
ca o parte integrantă a unui autovehicul terestru pentru interfaţa cu şi fără fir a dispozitivelor electronice portabile; soft pentru telefoanele mobile ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a controla de la distanţă funcţiile
unui autovehicul, inclusiv încuierea şi descuierea uşilor vehiculului, pornirea sau oprirea
motorului vehiculului; statut de verificare de
la distanţă a sistemelor de operare ale autovehiculului, inclusiv a termenului de serviciu
al uleiului de motor, a nivelului de combustibil, a presiunii în pneuri şi încărcăturii bateriei
de acumulatoare şi conectarea la un call
centru pentru asistenţă.

(210) 029324
(220) 2011.06.06
(730) TOMAI-VINEX S. A., societate comercială,
MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1,
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(210) 029325
(220) 2011.06.07
(730) DARANUŢA Aniuta, MD
MD-4326, Tocuz, Căuşeni,Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.03.04; 25.01.06.

(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);

(210) 029326
(220) 2011.06.03
(730) EXTERIOR S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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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; 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.

(210) 029327
(220) 2011.06.03
(730) EXTERIOR S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,
MD-2012, 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 prelucrarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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TRADEMARKS
(210) 029328
(220) 2011.06.03
(730) EXTERIOR S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,
MD-2012, 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 prelucrarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 029330
(220) 2011.06.08
(730) REPREZENTANŢA DUNAPACK RAMBOX
PRODIMPEX S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 67, 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.

MĂRCI
(210) 029331
(220) 2011.06.09
(730) AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii;
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(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.
(531) CFE(5) 05.03.15; 05.05.04; 25.05.25; 26.11.07;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.15.

(210) 029334
(220) 2011.06.06
(730) MEGAGRUP- IMPEX S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 95,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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) 18.01.23; 27.05.10; 29.01.13.

(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie, amestecuri uscate,
adezivi.
(531) CFE(5) 27.05.17.

(210) 029332
(220) 2011.06.06
(730) RADIADA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Uzinelor nr. 15,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, verde, auriu, alb,
negru, galben, portocaliu.

(210) 029335
(220) 2011.06.08
(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 şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
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(210) 029336
(220) 2011.06.08
(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 şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.

(210) 029337
(220) 2011.06.08
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 029339
(220) 2011.06.02
(730) Telefónica, S.A., ES
GRAN VIA, 28, 28013, MADRID, Spania
(540)

(591) Culori revendicate: albastru (pantone 3005).
(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.04.

(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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(210) 029340
(220) 2011.06.06
(730) ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)
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rale 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) 029342
(220) 2011.06.06
(730) BABIN Pavel, MD
Str. Poştei nr. 92, ap. 6,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.02.

(210) 029341
(220) 2011.06.06
(730) BABIN Pavel, MD
Str. Poştei nr. 92, ap. 6,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.03; 27.05.11; 29.01.12.

(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;

(210) 029343
(220) 2011.06.06
(730) BLANARI Vadim, MD
Şos. Hînceşti nr. 58, ap. 91,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
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TRADEMARKS

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

(210) 029345
(220) 2011.06.06
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
(540)

(210) 029347
(220) 2011.06.14
(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.

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
03 - produse de curăţare, împrospătare, dezinfectare, dezodorizare şi odorizare pentru toaletă; detergenţi şi săpunuri pentru toaletă.
(531) CFE(5) 12.03.07; 19.03.01; 26.04.10.

(210) 029346
(220) 2011.06.06
(730) Studio IP Holdings LLC, US
103 Foulk Road, Wilmington,
19803, Statele Unite ale Americii
(540)

Delaware

(511) NCL(9)
18 - genţi, saci, inclusiv genţi de mână, saci de
umăr, rucsacuri, raniţe, desagi, sacoşe/genţi
pentru curieri, saci de marinar, saci pentru
cumpărături, genţi sportive mari, sacoşe,
pungi, genţi pentru instrumente sau accesorii, valize şi genţi pentru bagaje.
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(210) 029348
(220) 2011.06.10
(730) BT INVEST S.R.L., MD
Str. acad. Natalia Gheorghiu nr. 1,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru.
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.07.01; 25.07.04; 29.01.13.

MĂRCI
(210) 029349
(220) 2011.06.10
(730) WETRADE S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Grenoble nr. 128,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2011
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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 03.11.06; 03.13.18; 05.03.15; 27.05.08;
29.01.14.

(210) 029350
(220) 2011.06.03
(730) Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, verde-deschis,
violet-purpuriu.
(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;
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;

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "New", "Smooth taste", "Stylish
identity", "innovative formats".
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;

(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 25.01.19;
25.05.02; 25.07.20; 26.11.07; 26.11.08; 27.05.09.

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;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
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(210) 029351
(220) 2011.06.07
(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
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) 029352
(220) 2011.06.07
(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
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) 029353
(220) 2011.06.07
(730) ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Grigore Ureche nr. 56/1, of. 6,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(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.

(210) 029354
(220) 2011.06.07
(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
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) 029355
(220) 2011.06.07
(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)

MĂRCI
(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.

MD - BOPI 9/2011
(540)

(210) 029358
(220) 2011.06.08
(730) GAIDAMPAS Ivan, MD
Str. 31 August 1989 nr. 106, ap. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.10.

(210) 029359
(220) 2011.06.09
(730) PRO VIVAST S.R.L., MD
Str. Mihai Viteazul nr. 10A, MD-2093, Grătieşti,
Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastruînchis, galben, auriu, roşu, alb, verde-deschis,
cafeniu, verde.
(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;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; studii de marketing,
investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere la comercializarea produselor
sus-menţionate, import-export, lucrări de birou;
servicii de susţinere la gestiunea comercială,
servicii ale reţelelor de magazine specializate,
recepţionarea comenzilor, servicii de publicitate, de promovare a produselor sus-numite,
servicii de vânzare cu amănuntul, angro, parti-
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ciparea la expoziţii şi organizarea expoziţiilor în
scopuri comerciale, organizarea târgurilor în
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse.

TRADEMARKS
(210) 029363
(220) 2011.06.09
(730) BULGARU Igor, MD
Str-la Aron Pumnul nr. 161,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 03.07.17; 05.05.04; 05.05.13; 05.05.23;
05.07.02; 25.05.05; 26.03.23; 26.04.09; 26.04.18;
29.01.15.

(210) 029361
(220) 2011.06.08
(730) 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
(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.

(210) 029362
(220) 2011.06.08
(730) SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®".
(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; produse parafarmaceutice, preparaţii şi medicamente dietetice şi nutritive, suplimente nutritive medicale sub diverse forme;
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; suplimente nutritive nemedicale, necuprinse în alte clase, care conţin substanţe de origine animală şi vegetală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; comercializarea
produselor sus-menţionate, import-export,
lucrări de birou; servicii de publicitate, de
promovare a produselor sus-numite, servicii
de vânzare cu amănuntul, angro, participarea şi organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale, organizarea şi participarea la târguri în scopuri comerciale şi de promovare,
relaţii cu publicul, distribuirea eşantioanelor,
demonstrare şi etalare de produse.
(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.24; 26.01.15; 27.05.11;
28.05.00.

(210) 029364
(220) 2011.06.09
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

MĂRCI
(540)
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(591) Culori revendicate: roşu, auriu, alb, bleu, albastru.
(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.
(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 01.11.08; 03.07.01;
03.07.16; 25.01.19; 25.05.02; 27.05.10; 29.01.15.

(591) Culori revendicate: roşu, auriu, alb, albastru,
bleu.
(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) 029367
(220) 2011.06.10
(730) TUREVICI Veaceslav, MD
Str. acad. Natalia Gheorghiu nr. 29, bloc 2,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 01.11.08; 03.07.01;
03.07.16; 25.01.19; 25.05.02; 27.05.10; 29.01.15.

(210) 029365
(220) 2011.06.09
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(210) 029369
(220) 2011.06.10
(730) CARAŞTEFAN Sergiu, MD
Bd. Dacia nr. 60/5, ap. 32,
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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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; 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;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 02.09.14; 26.04.14.

(210) 029370
(220) 2011.06.13
(730) AUTOALTERNATIVA S.R.L., societate
comercială, MD
MD-3731, Sireţi, Străşeni, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 27.05.10; 27.05.11.

(210) 029371
(220) 2011.06.10
(730) DIACENCO Olga, MD
Str. Gogol nr. 6, bloc B, ap. 29,
MD-6701, Basarabeasca, Republica Moldova
(540)

(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.

(210) 029372
(220) 2011.06.10
(730) LEPILOV Natalia, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 26, ap. 16,
MD-3505, Orhei, Republica Moldova
PANCOV Serghei, MD
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 1, ap. 12,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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MĂRCI
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente; substanţe dietetice de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029373
(220) 2011.06.10
(730) Hansen Beverage Company, a Delaware
corporation, US
550 Monica Circle, Suite 201, Corona,
California 92880, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 029376
(220) 2011.06.10
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente; substanţe dietetice de uz medical.
(511) NCL(9)
05 - suplimente nutritive biologic active lichide;
30 - ceai gata pentru întrebuinţare, ceai rece,
băuturi pe bază de ceai; ceaiuri aromatizate
gata pentru întrebuinţare, ceaiuri reci şi băuturi pe bază de ceai;
32 - băuturi nealcoolice.

(210) 029374
(220) 2011.06.10
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(210) 029377
(220) 2011.06.10
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente; substanţe dietetice de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente; substanţe dietetice de uz medical.

(210) 029375
(220) 2011.06.10
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(210) 029378
(220) 2011.06.10
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente; substanţe dietetice de uz medical.
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(210) 029379
(220) 2011.06.10
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

TRADEMARKS
(210) 029382
(220) 2011.06.13
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; medicamente; substanţe dietetice de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029381
(220) 2011.06.13
(730) KT & G Corporation, KR
100, Pyong chon-dong, Daedeog-gu, Daejeon,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(9)
03 - săpunuri; parfumerie; uleiuri esenţiale; produse cosmetice; loţiuni de păr şi corp; spumă
de baie; preparate pentru baie; şampoane;
balsamuri de păr; coloranţi pentru păr; preparate pentru decolorarea părului; preparate
pentru tratamentul şi îngrijirea părului şi a
pielii; creme; geluri; lapte; creme hidratante;
pulberi; produse de toaletă; preparate după
bărbierit; preparate pentru machiaj; produse
pentru îndepărtarea machiajului; preparate
pentru protecţia împotriva radiaţiilor solare;
deodorante pentru uz personal; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) CFE(5) 05.03.14; 27.05.10; 27.05.11.

(210) 029383
(220) 2011.06.13
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
(540)
(511) NCL(9)
34 - tutun; ţigarete, ţigări; ţigări de foi; tutun de
prizat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de
tutun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru
ţigări de foi, cutii pentru ţigarete şi ţigări (cu
excepţia celor din metale nobile); punguţe
pentru tutun; brichete pentru ţigarete (cu
excepţia celor din metale nobile); chibrituri;
dispozitive de curăţat pipe de tutun; scrumiere (cu excepţia celor din metale nobile); foarfece pentru ţigări de foi.

(511) NCL(9)
03 - produse pentru îngrijirea dinţilor; preparate
de curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
preparate lichide de curăţare pentru toaletă,
preparate lichide pentru curăţarea şi lustruirea mobilierului; săpunuri.

(531) CFE(5) 05.13.07; 05.13.08; 25.01.13; 27.05.10;
27.07.01.
(210) 029384
(220) 2011.06.13
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
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MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2011
(511) NCL(9)
03 - săpunuri; parfumerie; uleiuri esenţiale; produse cosmetice; loţiuni pentru păr şi corp;
spumă de baie; preparate pentru baie; şampoane; balsamuri de păr; coloranţi pentru
păr; preparate pentru decolorarea părului;
preparate pentru tratamentul şi îngrijirea părului şi a pielii; creme; geluri; lapte cosmetic;
creme hidratante; pulberi; produse de toaletă; preparate după bărbierit; preparate pentru
machiaj; produse pentru îndepărtarea machiajului; preparate pentru protecţia împotriva
radiaţiilor solare; deodorante de uz personal;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) CFE(5) 26.01.06; 26.01.11; 26.04.03; 26.04.06;
26.04.18.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®", elementele verbale, cu excepţia
"SANO", "Sano Blue".
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
03 - produse de curăţare, împrospătare, dezinfectare, dezodorizare şi odorizare pentru toaletă;
detergenţi odorizanţi şi igienizanţi în formă solidă şi săpunuri pentru bazinul toaletei care curăţă, igienizează, colorează apa în albastru şi
conferă un miros plăcut în vasul de closet.

(210) 029386
(220) 2011.06.13
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
(540)

(531) CFE(5) 19.03.01; 24.15.02; 26.04.18.

(210) 029385
(220) 2011.06.13
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
(540)

(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; produse cosmetice pentru copii, şampoane care
nu provoacă lăcrimarea ochilor, uleiuri pentru
copii, preparate de spălare nu pe bază de
săpun, loţiuni pentru copii, preparate de baie
pentru copii, cremă antiiritantă pentru scutece.
(531) CFE(5) 26.01.05; 26.01.18.

(210) 029387
(220) 2011.06.13
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
(540)
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(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.

TRADEMARKS
(210) 029390
(220) 2011.06.15
(730) OKF Corporation, KR
714, Bokjeung-Dong, Sujeung-Gu, Sungnam
City, Gyeonggi-Do 461-200, Republica Coreea
(540)

(210) 029388
(220) 2011.06.14
(730) BURLACU Inga, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4/1, ap. 369,
MD-2044, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(9)
32 - sucuri din legume pentru băuturi; sucuri din
fructe; sucuri care conţin aloe; siropuri din
fructe pentru băuturi; siropuri pentru băuturi;
băuturi din legume sau fructe prelucrate;
nectar nealcoolic din fructe; apă gazoasă;
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
fructe; apă minerală; băuturi din legume;
sucuri din Aloe Vera.
(531) CFE(5) 26.01.05; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 029392
(220) 2011.06.15
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(210) 029389
(220) 2011.06.15
(730) PANUŞ Grigore, MD
Str. Armenească nr. 30, ap. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, roşu,
verde.

MĂRCI

MD - BOPI 9/2011

(511) NCL(9)
03 - detergenţi; preparate şi substanţe pentru
spălat; preparate de condiţionare a ţesăturilor, preparate pentru albit; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; preparate pentru spălarea veselei; săpunuri;
produse pentru spălarea mâinilor; şerveţele
impregnate cu preparate şi substanţe pentru
curăţare şi lustruire.

45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(531) CFE(5) 01.01.09; 07.01.24; 24.15.02; 24.15.13;
26.01.05; 26.01.06; 26.01.18; 27.05.14; 29.01.15.

(210) 029394
(220) 2011.06.15
(730) AS-AUR GRUP S.R.L., societate
comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 159,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 029393
(220) 2011.06.16
(730) MISIUNEA RELIGIOASĂ CATOLICĂ
"CARITAS MOLDOVA", MD
Str-la Sf. Andrei nr. 7,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 24.13.01; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.09;
29.01.12.

(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.
(531) CFE(5) 01.03.10; 01.03.16; 26.01.13; 28.05.00.

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

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

029395
2011.06.15
2011714271
2011.05.10
RU
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
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(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, brichete şi
chibrituri, articole pentru fumători.

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

(210) 029396
(220) 2011.06.06
(730) Studio IP Holdings LLC, US
103 Foulk Road, Wilmington, Delaware
19803, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii,
inclusiv blugi, jachete, pantaloni, cămăşi împletite, cămăşi, pulovere, topuri, veste, pantaloni cu şireturi, chiloţi, indispensabili, tricouri, cămăşi polo, mantouri, paltoane, cămăşi/pulovere de bumbac împletite cu mâneci lungi pentru atleţi, cămăşi/pulovere de
bumbac împletite cu mâneci lungi şi cu glugă
pentru atleţi, pantaloni de bumbac elastici şi
subţiri pentru atleţi, sorţi, pantaloni scurţi,
bluze, topuri cu bretele, rochii, fuste, lenjerie
de corp, şosete, curele, eşarfe, fulare, articole pentru acoperirea capului, încălţăminte.

(210) 029401
(220) 2011.06.17
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Uzinelor nr. 210/1,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 16.01.13; 22.01.05; 22.01.06; 25.03.01;
26.04.07; 26.04.18; 27.05.10.

(210) 029402
(220) 2011.06.17
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, maro, galben,
galben-închis, cafeniu-închis, cafeniu, verde,
verde-deschis, verde-închis, galben pal, galben-deschis.
(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; 25.01.06; 25.01.15; 27.05.11;
28.05.00; 29.01.15.
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MĂRCI
(210) 029404
(220) 2011.06.16
(730) FAST-FORWARD S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc G, of. 811,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: oranj, alb, albastru, cafeniu, galben.
(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; nisip aromat pentru animale de companie;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.01.06; 25.01.06; 26.01.18; 29.01.15.

(210) 029407
(220) 2011.06.21
(730) SAVCENCO Victor, MD
Str. Mirceşti nr. 8, bloc 1, ap. 10,
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice

MD - BOPI 9/2011
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; produse parafarmaceutice, preparaţii şi medicamente dietetice şi nutritive, suplimente nutritive medicale sub diverse forme; substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical; produse minerale alimentare în calitate de suplimente; suplimente nutriţionale
pentru scopuri medicale; pastile pentru scopuri medicale; pastile cu adaos de medicamente; medicamente de uz uman; băuturi
dietetice adaptate pentru scopuri medicale;
infuzii medicale; decocturi de uz medical;
preparate vitaminoase; preparate cu microelemente de uz uman; alimente adaptate scopurilor medicale; siropuri pentru scopuri farmaceutice; medicamente tonice; nervine;
preparate digestive pentru scopuri farmaceutice; ceaiuri din ierburi medicinale;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, concentrate de bulion; fructe şi legume conservate, congelate, uscate, în formă
de fulgi, fierte, preparate şi semipreparate,
pireuri, amestecuri pentru prepararea ciorbei;
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; suplimente nutritive nemedicale, necuprinse în alte clase conţinând substanţe de
origine animală şi vegetală;
30 - produse alimentare semipreparate; îngheţată; şerbeturi; băuturi din cacao cu lapte; băuturi pe bază de ceai; infuzii nemedicamentoase; prafuri comestibile; condimente; alimente pe bază de ovăz; produse cu amidon
pentru hrană;
32 - ape minerale, de masă şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; aperitive nealcoolice; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; comercializarea
produselor sus-menţionate, import-export,
lucrări de birou; servicii de publicitate, de
promovare a produselor sus-menţionate,
servicii de vânzare cu amănuntul, angro,
participarea şi organizarea expoziţiilor în
scopuri comerciale, organizarea şi participarea la târguri în scopuri comerciale şi de
promovare, relaţii cu publicul, distribuirea
eşantioanelor, demonstrare şi etalare de
produse.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 029408
(220) 2011.06.20
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
09 - cutii şi genţi pentru calculatoare şi accesoriile
acestora, cutii şi genţi pentru playere digitale,
pentru calculatoare personale de buzunar şi
accesoriile acestora; cutii şi huse pentru telefoane mobile şi playere de joc portabile;
(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) 029416
(220) 2011.06.17
(730) THE GILLETTE COMPANY, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
08 - aparate de ras şi lame de ras, instrumente
de ras, dozatoare, casete şi cartuşe care
conţin lame; piese şi accesorii pentru toate
produsele indicate.

(210) 029418
(220) 2011.06.20
(730) The Priestman Electronics Corporation,
CA
107 Connie Crescent Concord, Ontario L4K
1L3, Canada
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18 - genţi, şi anume genţi pentru documente,
articole pentru ambalarea şi transportarea
documentelor, portofele pentru cărţi de vizită;
genţi, şi anume genţi pentru elevi, saci de
sport, rucsacuri, raniţe, poşete, saci de voiaj;
valize.

(210) 029419
(220) 2011.06.20
(730) The Priestman Electronics Corporation,
CA
107 Connie Crescent, Concord, Ontario L4K
1L3, Canada
(540)

(511) NCL(9)
09 - cutii şi genţi pentru calculatoare şi accesoriile
acestora, cutii şi genţi pentru playere digitale,
pentru calculatoare personale de buzunar şi
accesoriile acestora; cutii şi huse pentru telefoane mobile şi playere de joc portabile;
18 - genţi, şi anume genţi pentru documente,
articole pentru ambalarea şi transportarea
documentelor, portofele pentru cărţi de vizită;
genţi, şi anume genţi pentru elevi, saci de
sport, rucsacuri, raniţe, poşete, saci de voiaj;
valize.
(531) CFE(5) 24.09.05; 26.01.16; 27.05.17.

MĂRCI
(210) 029420
(220) 2011.06.22
(730) MATRICON S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Prunului nr. 19/1, of. 314,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(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;
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;
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;
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;

MD - BOPI 9/2011
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) 19.11.05; 19.11.09; 26.04.16; 27.05.17.

(210) 029422
(220) 2011.06.24
(730) SMIRNOV VLADIMIR, întreprindere
individuală, MD
Str. Mincu nr. 11, ap. 14,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
27 - rogojini şi alte produse pentru acoperirea
podelelor;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 25.03.01; 26.04.18; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11.

(210) 029423
(220) 2011.06.23
(730) ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD
Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
40 - tratament de materiale;
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(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;
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;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri
şi magazine.

(210) 029424
(220) 2011.06.27
(730) SCHINELLY S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 029429
(220) 2011.06.22
(730) British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, brichete, chibrituri, articole pentru fumători.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.03.15; 27.05.22; 28.05.00.

(210) 029425
(220) 2011.06.27
(730) ANTARES S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 029432
(220) 2011.07.04
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(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.

MD - BOPI 9/2011
(540)

(210) 029433
(220) 2011.07.04
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, 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) 029434
(220) 2011.07.04
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "control your flavour", "press to
refresh", "freshness".
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-închis,
albastru-deschis, gri, argintiu, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 01.15.09; 03.02.13; 24.15.21; 26.15.03;
29.01.15.

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

(210) 029436
(220) 2011.06.28
(730) CAAN S.A., MD
Str. Victor Crăsescu nr. 1,
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova
(540)

029435
2011.06.28
m2011 07288
2011.05.11
UA
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
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(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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.

(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, brichete, chibrituri, articole pentru fumători.

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.14; 07.01.24; 26.03.23;
27.05.10.

(210) 029437
(220) 2011.06.28
(730) CAAN S.A., MD
Str. Victor Crăsescu nr. 1,
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(210) 029439
(220) 2011.06.27
(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 - motoare diesel pentru vehicule terestre.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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.

(210) 029441
(220) 2011.06.29
(730) MEDIA SHOW GRUP S.R.L., MD
Str. Busuioceşti nr. 23, of. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.14; 07.01.24; 26.03.23;
27.05.10.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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029438
2011.06.27
M 2011 00605
2011.01.26
RO
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 27.05.10.

MĂRCI
(210) 029446
(220) 2011.06.30
(730) CUNEV Veaceslav, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 51, ap. 4,
MD-2009, 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 prelucrarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 27.05.01.

MD - BOPI 9/2011
(210) 029451
(220) 2011.07.01
(730) COSTIN Mihail, MD
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 78,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(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;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare a produselor.

(210) 029458
(220) 2011.07.06
(730) POLIFURNIS S.R.L., MD
Str. Decebal nr. 108, MD-2082, Coloniţa,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 029447
(220) 2011.06.30
(730) BURLACU Dumitru, MD
Str. Ghica-Vodă nr. 24, ap. 4,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - aspiratoare; roboţi pentru curăţarea suprafeţelor industriale, comerciale şi/sau de uz
casnic; dispozitive automate pentru menţinerea curăţeniei în interiorul clădirilor industriale sau locative.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "professional".
(591) Culori revendicate: verde, roşu, negru.
(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;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 27.05.10; 29.01.13.

(210) 029466
(220) 2011.07.19
(730) Asociaţia Patronală în domeniul
Conformităţii Produselor din Republica
Moldova, MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 17, ap. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(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;
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;
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;
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;

(591) Culori revendicate: auriu, bronz, roşu, galben,
albastru, alb, negru.
(511) NCL(9)
35 - conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială.
(531) CFE(5) 01.01.10; 01.01.13; 01.15.01; 24.05.20;
26.01.18; 27.05.10; 29.01.15.

(210) 029479
(220) 2011.07.08
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni
de tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova

124

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);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MĂRCI

MD - BOPI 9/2011

(210) 029483
(220) 2011.07.08
(730) BEMOL RETAIL S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mihai Viteazul nr. 2/2, ap. 3,
MD-2004, Chişinău, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 029487
(220) 2011.07.11
(730) LUCA Tatiana, MD
MD-6440, Vânători,
Moldova
(540)

Nisporeni,

Republica

(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;

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) 029494
(220) 2011.07.12
(730) Forever 21, Inc., a Delaware corporation,
US
2001 South Alameda Street, Los Angeles,
California 90058, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, şi anume cămăşi, pantaloni,
şosete, lenjerie, pălării, rochii, bluze, fuste,
pantaloni scurţi, blugi, paltoane, jachete,
pantaloni de trening, svetere din bumbac,
costume de baie, bikini (costum de baie pentru femei), pijamale, mănuşi, cravate, curele
şi eşarfe; pantofi, sandale, bocanci.
(531) CFE(5) 27.07.01.

(210) 029495
(220) 2011.07.12
(730) Forever 21, Inc., a Delaware corporation,
US
2001 South Alameda Street, Los Angeles,
California 90058, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 029491
(220) 2011.07.11
(730) SO.DE.CO. LUX S.A., LU
1, Place Dargent, L-1413 Luxemburg
(540)

(511) NCL(9)
35 - vânzare cu amănuntul şi vânzare on-line a
îmbrăcămintei, încălţămintei, pălăriilor, eşarfelor, accesoriilor, curelelor, mănuşilor, ochelarilor de soare, genţilor, portofelelor, portmoneelor, produselor cosmetice, instrumentelor cosmetice, umbrelelor, bijuteriilor şi
ceasurilor.
(531) CFE(5) 27.07.01.
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

029498
2011.07.12
009984436
2011.05.20
EM
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(540)

TRADEMARKS
ne, reduceri, comparator de preţuri, recenzii
la produs, linkuri la alte site-uri de vânzare cu
amănuntul şi informaţii despre reduceri;
35 - promovarea bunurilor şi serviciilor exterioare
pe site prin featuring de cupoane, reduceri,
comparator de preţuri, recenzii la produse,
linkuri la alte site-uri de vânzare cu amănuntul, informaţii despre reduceri; servicii de
publicitate şi marketing, şi anume promovarea mărcilor, produselor şi serviciilor exterioare, organizarea campaniilor de vânzare
on-line exclusiv pentru afaceri şi promovare;
planificare şi organizare de marketing; promovare şi publicitate pentru produsele şi
serviciile exterioare; administrarea programelor de achiziţie cu reduceri de grup, şi anume
oferirea unui grup de achiziţie şi a unei platforme de reduceri în care produsele sau serviciile la preţ redus sunt schimbate în favoarea unor achiziţii în masă ale cumpărătorilor,
toate serviciile sunt incluse în clasa 35.

(210) 029507
(220) 2011.07.15
(730) CEYLON FRESH TEAS (PVT) Ltd., LK
62, Ambathale Road, Kohilawatta, Angoda,
Sri Lanka
(540)
(591) Culori revendicate: roşu, maro.
(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, brichete, chibrituri, articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 26.01.05; 26.04.07; 26.04.10; 29.01.12.

(210) 029501
(220) 2011.07.18
(730) Lashou HK Limited Company, HK
Suite A, 7th Floor, Hong Kong Diamond
Exchange Building, 8-10 Duddell Street, Central, Hong Kong
(540)

(511) NCL(9)
09 - aplicaţii software computerizate pentru sisteme digitale mobile, şi anume software care
permite utilizatorilor să aibă acces la cupoa-
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(511) NCL(9)
30 - produse din ceai.

(210) 029528
(220) 2011.07.15
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, medicamente; substanţe dietetice de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MĂRCI
(210) 029529
(220) 2011.07.15
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, medicamente;
substanţe dietetice de uz medical.

(210) 029530
(220) 2011.07.15
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

MD - BOPI 9/2011
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 029550
(220) 2011.07.22
(730) MLD MEDIA S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, medicamente;
substanţe dietetice de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 029544
(220) 2011.07.19
(730) SUPRATEN S.A., MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, 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;
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;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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.

(210) 029551
(220) 2011.07.21
(730) DEKART-ATM S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, 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,
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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;
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.

(210) 029556
(220) 2011.07.21
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 029557
(220) 2011.07.21
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

21472
2011.06.14
2018.04.10
023295
2008.04.10
LEVIŢCHI Ivan, MD
Str. Ternovscaia nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova

(540)

21613
2011.07.08
2020.08.05
027589
2010.08.05
Diversey, Inc., US
th
8310 16 Street, Sturtevant, Wisconsin
53177, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, cu
excepţia serviciilor de închiriere a maşinilor şi
aparatelor de birou; comercializarea produselor, cu excepţia vânzărilor la licitaţii; servicii
prestate de magazine;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

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

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

21609
2011.07.05
2020.04.26
027032
2010.04.26
VINREAL S.R.L., MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”FRUIT”, ”GRAPE ”.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) NCL(9)
01 - substanţe chimice pentru procesele de fabricare sau de producţie, inclusiv detergenţi
pentru procesele de fabricare sau de producţie, substanţe de degresare destinate industriei, compuşi pentru dedurizarea apei, agenţi
de chelare, solvenţi acizi, solvenţi pentru
crustă, aditivi pentru clătire, substanţe antispumante, saramuri de răcire, aditivi pentru
saramuri de răcire, aditivi utilizaţi în tratarea
apei, inhibitori de crustă formată în urma
tratării apei de răcire şi inhibitori de coroziune, condiţionere pentru reziduurile formate în
urma tratării apei de cazan, absorbanţi şi
dispersivi de oxigen;
03 - preparate universale pentru curăţare, degresare, lustruire şi finisare şi preparate pentru
curăţare cu proprietăţi dezinfectante pentru
utilizarea pe suprafeţe, şi anume preparate
pentru curăţarea podelelor, preparate pentru
lustruirea podelelor, preparate pentru finisarea podelelor, ceară de parchet şi preparate
pentru îndepărtarea luciului; produse pentru
lustruirea mobilei; preparate pentru curăţarea
şi lustruirea sticlei; preparate pentru curăţarea oţelului inoxidabil; preparate de curăţare
destinate pentru curăţarea internă şi externă
şi întreţinerea tuturor tipurilor de vehicule;
substanţe de curăţare pentru chiuvete, toalete, duşuri şi căzi; preparate pentru curăţarea
plăcilor de teracotă; soluţii pentru curăţarea
covoarelor şi substanţe de scos petele; preparate de curăţare pentru ţesături, tapiserie
şi covoare, cu şi fără proprietăţi dezodorizante; produse de spălare de uz industrial, şi
anume detergenţi, soluţii de înălbire, substanţe de înmuiere a ţesăturilor, substanţe
acide/de neutralizare a rufelor, amidon şi
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substanţe de scos petele; detergenţi bactericizi pentru spălătorii industriale; produse de
spălare, şi anume detergenţi pentru spălarea
automată a veselei şi aditivi pentru clătire,
detergenţi pentru spălarea manuală a veselei, detergenţi pentru înmuierea prealabilă a
farfuriilor întinse, preparate pentru îndepărtarea petelor de pe veselă, substanţe acide de
spălare pentru utilizarea în maşinile de spălat
vasele, aditivi pentru clătire, substanţe alcaline pentru spălarea cisternelor; preparate
pentru spălarea buteliilor; preparate pentru
spălarea cuptoarelor, preparate pentru spălarea ţevilor şi canalelor de scurgere; preparate pentru spălarea cisternelor, conductelor,
podelelor, pereţilor şi tavanelor; substanţe de
degresare; ceară;
05 - preparate universale dezinfectante, bactericide şi dezodorizante pentru utilizare pe suprafeţe; detergenţi bactericizi pentru spălătorii industriale; substanţe universale dezinfectante; produse pentru împrospătarea aerului
şi produse dezodorizante de cameră; produse dezodorizante pentru covoare, ţesături şi
tapiserie; fungicide, erbicide, insecticide,
repelente pentru insecte, rodenticide, substanţe dezinfectante pentru mameloane,
algicide, preparate pentru sterilizare, biocide
pentru tratarea apei de răcire;
07 - maşini, instrumente şi aparate pentru curăţare şi lustruire, cât şi părţi şi accesorii ale
acestora neincluse în alte clase, inclusiv maşini pentru spălarea şi lustruirea podelelor;
aspiratoare şi maşini pentru spălarea covoarelor şi preşurilor, cât şi părţi şi accesorii ale
acestora neincluse în alte clase; maşini de
bătut preşurile şi covoarele; maşini pentru
curăţarea uscată a covoarelor şi a preşurilor;
perii mecanice pentru podele, maşini pentru
lustruirea podelelor şi maşini generatoare de
spumă;
21 - distribuitoare pentru preparate de curăţare şi
dezinfectante; instrumente de curăţare, şi
anume perii aspre, mopuri, bureţi şi cârpe de
şters;
37 - servicii de dereticare; servicii de igienă, curăţare, lustruire, deodorizare, dezinfectare şi
sanitare; servicii de îngrijire a podelelor; servicii de igienă, curăţare a bucătăriei şi servicii
de spălare a articolelor; servicii de igienă şi
curăţare a lavabourilor; servicii de călcare a
rufelor şi a lenjeriei; instalaţia, reparaţia şi
întreţinerea maşinilor de spălat vasele, a
maşinilor de spălat paharele, a maşinilor de
uscare a veselei şi maşinilor de uscare a
paharelor; instalaţia, reparaţia şi întreţinerea
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maşinilor distribuitoare; reparaţia şi întreţinerea aparatelor şi maşinilor de curăţare, lustruire şi sanitare, închiriere de echipament de
curăţare, servicii de curăţare a vehiculelor,
servicii de combatere a dăunătorilor;
41 - servicii didactice şi consultative, şi anume
organizarea trainingurilor, seminarelor şi
atelierelor de lucru şi publicarea materialelor
informative cu privire la igienă, curăţare, îngrijirea podelelor şi spălătorii şi cu privire la
practicile de securitate a alimentaţiei corecte
şi procedurile referitoare la curăţarea bucătăriilor şi echipamentului de alimentaţie publică, îngrijirea corectă a podelelor şi covoarelor, procedurile de igienă corectă pentru angajaţii din alimentaţia publică, curăţarea şi
dezinfectarea corectă a aparatelor şi spaţiilor
de preparare a produselor alimentare.

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

21625
2011.07.01
2018.06.30
023788
2008.06.30
CIUCHITU Alexandru, MD
Str. Albişoara nr. 76, bloc 6, ap. 138,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

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

21634
2011.06.30
2020.05.26
027219
2010.05.26
Student Travel S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 59,
bloc B, ASEM,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(531) CFE(5) 03.07.17; 24.09.02; 24.09.12; 27.05.24;
29.01.13.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „Student Travel”.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.03.08; 03.07.16; 03.07.24; 26.01.15;
27.05.01.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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21647
2011.07.15
2020.05.20
027187
2010.05.20
VISTERNICEANU Laura, MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23, bloc 5, ap. 15,

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

21658
2011.07.20
2019.11.04
026055
2009.11.04
МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L., întreprindere cu capital străin, fabrică de vinuri şi divinuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
33 - divin.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

21667
2011.07.20
2020.07.28
027534
2010.07.28
FILATOV Oleg, MD
Str. Miron Costin nr. 15, bloc 1, ap. 105,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: negru, roz, alb.
(511) NCL(9)
09 - aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi
de înregistrare magnetice, discuri acustice;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru.
(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; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
19 - asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.04; 27.05.02; 29.01.13.

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

21668
2011.07.22
2019.12.04
026334
2009.12.04
World Medicine, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova

(540)

TRADEMARKS
(730) World Medicine, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare, cu excepţia produselor antimicotice; 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.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "W", "M", "WORLD",
"MEDICINE", "Pharmaceutical company", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(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;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;
36 - afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 19.13.21; 26.01.18; 26.02.08; 26.04.18;
27.05.22.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
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21670
2011.07.28
2019.12.04
026301
2009.12.04

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

(540)

21671
2011.07.22
2020.04.06
026952
2010.04.06
SCUTELNICIUC Svetlana, MD
Str. Florilor nr. 2, ap. 127,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "Professional", "Community".
(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.20; 26.01.02;
27.01.12.

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

21678
2011.07.18
2018.09.26
024311
2008.09.26
MININ ALEXANDR, întreprindere individuală,
MD
Drumul Schinoasei nr. 1/4, ap. 75,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova

(540)

MD - BOPI 9/2011
ciali, articole ortopedice; material de sutură; cu
excepţia mijloacelor auditive adiţionale.
(531) CFE(5) 16.03.13; 26.01.02; 26.01.16; 27.05.10.

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

21679
2011.07.22
2019.11.11
026106
2009.11.11
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului,
Floreşti, 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;
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.

(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, extinctoare; cu excepţia
bateriilor pentru automobile şi terminalelor
informatice de plătire prin cartele electronice
destinate punctelor de vânzare;
10 -

aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artifi-

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

21681
2011.07.28
2020.02.03
026600
2010.02.03
WPP Luxembourg Gamma Sarl, LU
6, Rue Heine L-1720 Luxemburg

(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; servicii de reclamă; servicii de
relaţii publice; producerea de materiale publicitare şi de reclamă; crearea de reclame
pentru utilizarea lor ca pagini web în Internet;
cercetarea şi analiza pieţei; analize şi lucrări
statistice; cercetări şi consultaţii media; planificarea, cumpărarea şi negocierea spaţiilor
şi timpului media şi de publicitate; servicii de
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gestionare a afacerilor comerciale şi de administrare comercială; servicii de consiliere,
cercetare, informare şi consultare în domeniul publicităţii, afacerilor şi marketingului;
promovarea on-line a serviciilor enumerate
mai sus dintr-o bază de calculator sau dintr-o
reţea globală de calculatoare.

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "PELMENI", "DEOSEBIŢI", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
30 - colţunaşi.
(531) CFE(5) 25.01.06; 25.01.15; 25.01.17; 25.01.25.

(531) CFE(5) 27.07.01.

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

21682
2011.07.12
2020.02.22
026811
2010.02.22
COJOCARU Anatolie, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 19, bloc 1, ap. 177,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

21684
2011.07.18
2020.05.06
027086
2010.05.06
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
12 - cărucioare şi biciclete pentru copii;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului; toate pentru copii;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

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

(540)

21683
2011.07.12
2020.04.28
027033
2010.04.28
FEREX-GB S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 130, ap. 13,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: roşu, auriu, alb.
(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, îngheţată cu ciocolată şi aromă de fistic, cu toping de ciocolată,
glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.18; 29.01.13.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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21685
2011.07.20
2019.03.27
025187
2009.03.27
Dole Food Company, Inc., US
Westlake Village, California 91362-7300,
Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(540)

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

(511) NCL(9)
29 - fructe şi legume conservate, prelucrate,
proaspăt tăiate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, sosuri de fructe; lapte şi produse lactate.

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

21686
2011.07.25
2019.06.12
025500
2009.06.12
BĂRCĂ Maria, MD
Str. Albişoara nr. 76, bloc 5, ap. 23,
MD-2005, 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;
seifuri; produse metalice necuprinse în alte
clase; minereuri.

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

MD - BOPI 9/2011

21687
2011.07.21
2019.11.10
026101
2009.11.10
CHIOL-LUX S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 123, ap. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

21690
2011.07.27
2019.08.28
025776
2009.08.28
BODRUG Marian, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 12, ap. 6,
MD-2002, 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 prelucrarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare; cu excepţia programelor de calculator, software de calculator şi a bazelor de date electronice;
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; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

21703
2011.08.02
2018.03.14
023114
2008.03.14
CEBOTARU Constantin, MD
Str. Independenţei nr. 108, bloc A,
MD-3420, Cărpineni, Hînceşti,
Republica Moldova

(540)
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(511) NCL(9)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

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

21705
2011.08.08
2020.09.03
027733
2010.09.03
FIRNIS COM S.R.L., societate comercială,
MD
Calea Ieşilor nr. 6, et. 2, of. 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

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

21706
2011.08.08
2020.09.10
027754
2010.09.10
BUZA Serghei, MD
Str. Mazililor nr. 25,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(9)
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "AQUA", "LUX", "AQUA
DE LUX".
(511) NCL(9)
32 - ape minerale şi gazoase.
(531) CFE(5) 01.15.15; 17.02.01; 27.05.01.

MĂRCI

MD - BOPI 9/2011

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în august 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

1

2

3

4

5

6

1

027381

2010.07.08

21067

2011.07.26

09,35

2

023295

2008.04.10

21472

2011.06.14

3

027484

2010.07.19

21494

2011.06.14

4

022210

2007.11.05

21500

2011.06.16

35,37

5

027430

2010.07.08

21564

2011.06.23

09,16,38

6

027785

2010.09.13

21570

2011.06.30

45

7

027720

2010.09.07

21601

2011.07.01

8

027722

2010.09.07

21602

2011.07.01

9

027723

2010.09.07

21603

10

027724

2010.09.07

11

027879

12

027881

13

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7
CERBARI Alexandru, MD

19,27,35,37 LEVIŢCHI Ivan, MD
03

UNILEVER N. V., NL

(441)
Nr. BOPI

(442/450)
Nr. BOPI

8

9

12/2010
11/2008

9/2011

10/2010

CHISELIOV Aliona, MD

1/2009

Thuraya Telecommunications
Company, AE

10/2010

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

12/2010

05,35

CSK GRUP PLUS S.R.L., MD

11/2010

05,35

CSK GRUP PLUS S.R.L., MD

11/2010

2011.07.01

05,35

CSK GRUP PLUS S.R.L., MD

11/2010

21604

2011.07.01

05,35

CSK GRUP PLUS S.R.L., MD

11/2010

2010.09.30

21605

2011.07.04

05

GMP LTD, GE

12/2010

2010.09.30

21606

2011.07.04

05

GMP LTD, GE

12/2010

027882

2010.09.30

21607

2011.07.07

05

GMP LTD, GE

12/2010

14

027974

2010.10.18

21608

2011.07.04

37

LUCHIŢA Nina, MD

12/2010

15

027032

2010.04.26

21609

2011.07.05

33

VINREAL S.R.L., MD

7/2010

16

027313

2010.06.14

21610

2011.07.04

33

CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD

11/2010

17

027237

2010.06.02

21611

2011.07.07

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

9/2010

18

027238

2010.06.02

21612

2011.07.07

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

9/2010

19

027589

2010.08.05

21613

2011.07.08 01,03,05,07, Diversey, Inc., US
21,37,41

11/2010

20

027782

2010.09.13

21614

2011.07.08

35,38,41

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

12/2010

21

027878

2010.09.29

21615

2011.07.08

09,16,35,
36,43

EDENRED, FR

1/2011

22

028000

2010.10.21

21618

2011.07.08

45

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

1/2011

23

028276

2010.12.16

21619

2011.07.08

05

PALADI Oleg, MD

1/2011

24

027064

2010.04.27

21620

2011.07.07

34

KT & G Corporation, KR

7/2010

25

027252

2010.05.28

21621

2011.07.07

35,38,41

MIGAI Nadejda, MD

8/2010

26

027332

2010.06.16

21622

2011.07.07

03,04,37

ZORCOVA Nadejda, MD

9/2010

27

027576

2010.08.16

21623

2011.07.07

35,38,41

PIMENOVA Ecaterina, MD

11/2010

28

023788

2008.06.30

21625

2011.07.01

41,43,44

CIUCHITU Alexandru, MD

1/2009

29

028474

2011.01.25

21626

2011.07.08

06,20

OUYA S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD

2/2011

30

026466

2010.01.18

21627

2011.07.06

35,39,43

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

7/2010

31

027339

2010.06.18

21628

2011.07.07

35,38,41

CUDREAVŢEV Pavel, MD

9/2010

32

027516

2010.07.23

21629

2011.07.11

33

PIC Samuil, MD

10/2010

33

027687

2010.08.24

21630

2011.07.11

12

Hyundai Motor Company, KR

1/2011

9/2011

9/2011
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34

027826

2010.09.17

21631

2011.07.11

41

35

027219

2010.05.26

21634

2011.06.30

35,39,41

Student Travel S.R.L., MD

8/2010

36

027940

2010.10.12

21635

2011.07.08

29,30,31,
35,39

UZUN Valentina, MD

12/2010

37

027944

2010.10.12

21636

2011.07.08

29,30,31,
35,39

UZUN Valentina, MD

12/2010

38

027482

2010.07.19

21637

2011.07.13

TANACHI Tatiana, MD

10/2010

39

027829

2010.09.24

21638

2011.07.14

40

027017

2010.04.21

21639

2011.07.14

25

Vanity Fair, Inc., US

7/2010

33

ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD

10/2010

35

7
COPILĂRIE S.A., MD

29,30,31,35 VINOGRADSCHII Oleg, MD

8

41

027486

2010.07.19

21640

42

027584

2010.08.10

21641

2011.07.14

35,39

UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD

10/2010

43

027874

2010.09.29

21642

2011.07.15

02,35

ZINCENCO Alexandr, MD

12/2010

44

027494

2010.07.21

21643

2011.07.05

45

026431

2009.12.29

21644

2011.07.18

18,25

DIMA GIDA TEKSTIL DERI
INŞAAT MADEN TURIZM
ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI
ve TICARET LTD. ŞTI., TR

3/2010

46

026432

2009.12.29

21645

2011.07.18

18,25

DIMA GIDA TEKSTIL DERI
INŞAAT MADEN TURIZM
ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI
ve TICARET LTD. ŞTI., TR

3/2010

47

026433

2009.12.29

21646

2011.07.18

18,25

DIMA GIDA TEKSTIL DERI
INŞAAT MADEN TURIZM
ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI
ve TICARET LTD. ŞTI., TR

3/2010

48

027187

2010.05.20

21647

2011.07.15

09,41

VISTERNICEANU Laura, MD

8/2010

49

027441

2010.07.13

21648

2011.07.18

03,16

Mary Kay Inc., corporaţie
din statul Delaware, US

10/2010

50

027544

2010.07.29

21649

2011.07.15

35,43

GROSU Nicolae, MD

10/2010

03,05,16

Soldex Limited, VG

11/2010

Mary Kay Inc., corporaţie
din statul Delaware, US

11/2010
12/2010

51

027586

2010.08.05

21650

2011.07.18

52

027621

2010.08.16

21651

2011.07.18

03,16

53

027715

2010.09.01

21652

2011.07.18

25

Banana Republic (ITM) Inc., US

10/2010

54

027716

2010.09.01

21653

2011.07.18

09,41

NEOWIZ GAMES CO., LTD., KR

1/2011

55

027742

2010.09.03

21654

2011.07.18

30

IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK

11/2010

56

027743

2010.09.03

21655

2011.07.18

30

IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK

11/2010

57

028014

2010.10.25

21656

2011.07.22

35

DUMBRAVA Georgeta, MD

1/2011

58

028017

2010.10.29

21657

2011.07.15

29,35,39

ASAMBLOR S.R.L., MD

1/2011

59

026055

2009.11.04

21658

2011.07.20

33

МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, fabrică de vinuri
şi divinuri, MD

1/2010

60

026497

2010.01.26

21659

2011.07.19

33

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

3/2010

61

027149

2010.05.19

21660

2011.07.15

29

FARM MEAT SUD S.R.L.,
întreprinderwe mixtă, MD

8/2010

62

027952

2010.10.21

21662

2011.07.19

11,35

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

12/2010

63

027583

2010.08.10

21663

2011.07.14

16,35,39

UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD

10/2010

64

027713

2010.09.08

21664

2011.07.21

35,39

IUNIAL-MARKET S.R.L., MD

11/2010

65

027719

2010.09.01

21665

2011.07.21

12

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota
Motor Corporation), JP

12/2010

66

027718

2010.09.01

21666

2011.07.21

12

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota
Motor Corporation), JP

12/2010

67

027534

2010.07.28

21667

2011.07.20
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06,19,35,37 FILATOV Oleg, MD

9/2011

12/2010

2011.07.12

29,30,32,43 Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc., US

9

12/2010

11/2010

9/2011

9/2011

9/2011
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68

026334

2009.12.04

21668

2011.07.22

05,10,36,
39,44

69

027793

2010.09.17

21669

2011.07.20

70

026301

2009.12.04

21670

2011.07.28

05

World Medicine, MD

4/2010

9/2011

71

026952

2010.04.06

21671

2011.07.22

41

SCUTELNICIUC Svetlana, MD

7/2010

9/2011

72

027224

2010.05.26

21673

2011.07.22

29

PPC Marketing, Ltd., Texas
Limited Partnership (having
Pilgrim’s Pride Corporation,
a Delaware Corporation, as its
General Partner), US

9/2010

73

027225

2010.05.26

21674

2011.07.22

29

PPC Marketing, Ltd., Texas
Limited Partnership (having
Pilgrim’s Pride Corporation,
a Delaware Corporation, as its
General Partner), US

9/2010

74

027841

2010.09.22

21675

2011.07.25

05

AGIO PHARMACEUTICALS
LTD., IN

12/2010

75

027958

2010.10.12

21676

2011.07.26

01,02,05

RESEARCH & PRODUCTION
ENTERPRISE ROGNEDA, RU

12/2010

76

024311

2008.09.26

21678

2011.07.18

09,10

MININ ALEXANDR,
întreprindere individuală, MD

12/2008

9/2011

77

026106

2009.11.11

21679

2011.07.22

29,31

BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
MD

1/2010

9/2011

78

026364

2009.12.08

21680

2011.07.18

33

CĂLĂRAŞI DIVIN S.A.,
întreprindere mixtă, MD

3/2010

79

026600

2010.02.03

21681

2011.07.28

35

WPP Luxembourg Gamma Sarl,
LU

5/2010

9/2011

80

026811

2010.02.22

21682

2011.07.12

12,25,28

COJOCARU Anatolie, MD

6/2010

9/2011

81

027033

2010.04.28

21683

2011.07.12

30

FEREX-GB S.R.L., MD

7/2010

9/2011

82

027086

2010.05.06

21684

2011.07.18

30

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

8/2010

9/2011

83

025187

2009.03.27

21685

2011.07.20

29

Dole Food Company, Inc., US

5/2009

9/2011

84

025500

2009.06.12

21686

2011.07.25

06

BÂRCĂ Maria, MD

8/2009

9/2011

85

026101

2009.11.10

21687

2011.07.21

32

CHIOL-LUX S.R.L., MD

1/2010

9/2011

86

027795

2010.09.15

21688

2011.07.27

05

HVOROSTEANOVA Irena, MD
SILE Corina, MD

1/2011

87

027796

2010.09.15

21689

2011.07.27

05

HVOROSTEANOVA Irena, MD
SILE Corina, MD

1/2011

88

025776

2009.08.28

21690

2011.07.27

09,11,35

BODRUG Marian, MD

12/2009

89

027683

2010.08.24

21691

2011.07.28

30

ARCOR S.A.I.C., AR

1/2011

90

027684

2010.08.24

21692

2011.07.28

30

ARCOR S.A.I.C., AR

91

027789

2010.09.16

21694

2011.07.28 35,36,37,38, EDELWEISS, fundaţie, MD
39,40,41,42,
44,45

12/2010

92

027827

2010.09.17

21695

2011.08.01

43

COPILĂRIE S.A., MD

12/2010

93

027840

2010.09.22

21696

2011.08.04

05

AGIO PHARMACEUTICALS
LTD., IN

12/2010

94

027885

2010.09.24

21697

2011.07.27

29,35

PAN-CAR-LEAN S.R.L.,
societate comercială, MD

12/2010

95

027943

2010.10.13

21698

2011.08.01

06

ARMANN ENGINEERING
S.R.L., întreprindere mixtă, MD

12/2010

96

028002

2010.10.27

21699

2011.08.04

31

ECLAT-COM S.R.L.,
societate comercială, MD

1/2011

97

027867

2010.09.28

21700

2011.07.29

36

CREDITPLUS S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare,
MD

12/2010

98

027230

2010.05.27

21701

2011.07.27

18,25

SEAL TRADEMARKS PTY LTD,
AU

9/2010

MARS, INCORPORATED, US

10/2010

CEBOTARU Constantin, MD

11/2008

7
World Medicine, MD

01,02,19,35 SUPRATEN S.A., MD

99

027483

2010.07.14

21702

2011.08.02

29,30,32

100

023114

2008.03.14

21703

2011.08.02

28

8

9

4/2010

9/2011

11/2010

9/2011

1/2011

9/2011
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101

027468

2010.07.21

21704

2011.08.03

36

GRUPUL FINANCIAR IDEEA
S.R.L., MD

10/2010

102

027733

2010.09.03

21705

2011.08.08

35

FIRNIS COM S.R.L., societate
comercială, MD

12/2010

9/2011

103

027754

2010.09.10

21706

2011.08.08

32

BUZA Serghei, MD

12/2010

9/2011

05

HVOROSTEANOVA Irena, MD

1/2011

03,05,21

Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiiu "ALMAZ-M", RU

1/2011

104

027794

2010.09.15

21707

2011.08.08

105

027972

2010.10.15

21708

2011.08.08

106

027892

2010.10.12

21709

2011.08.15

7

16,34,35,41 TUTUN-CTC S.A., MD

8

9

2/2011

107

024250

2008.09.25

21710

2011.08.04

35,36,37

MAGMA-AVÎNT S.R.L., MD

1/2009

108

025508

2009.06.16

21711

2011.08.09

03,05,16

NICHIFOROV Radion, MD

10/2009

109

027651

2010.08.19

21712

2011.08.11

43

FUDULACHI Alexandr, MD

12/2010

110

027745

2010.09.03

21713

2011.08.11

35,42

MICROSOFT CORPORATION,
US

12/2010

111

027837

2010.09.22

21714

2011.08.11

18,25

ARILUX S.R.L., MD

12/2010

112

027855

2010.09.24

21715

2011.08.11

30

Wm. Wrigley Jr. Company,
corporaţie din statul Delaware, US

12/2010

113

027800

2010.09.17

21745

2011.08.18

33

SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere
mixtă, MD

12/2010

114

028022

2010.11.01

21761

2011.08.22

36

Compania Naţională
de Asigurări în Medicină, MD

1/2011

9/2011

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

6

(450)
Nr. BOPI

1

2

3

4

5

1

2R 266

2021.09.19

38

AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., US
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, Statele
Unite ale Americii

2

R 8433

2021.02.13

01

FMC Corporation, a corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii

8/2001

1/2002

3

R 8467

2021.02.28

33

AROMA, combinat de produse alcoolice, întreprindere de stat, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

9/2001

2/2002

4

R 8875

2021.05.02

33

BABII Sergiu, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 30,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova

4/2002

9/2002

5

R 8899

2021.07.23

30

WM. WRIGLEY JR.COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611,
Statele Unite ale Americii

4/2002

9/2002

6

R 8900

2021.07.23

30

WM. WRIGLEY JR.COMPANY, corporaţia statuli
Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii

4/2002

9/2002
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1

2

3

4

7

R 8907

2021.08.07

32

8

R 8964

2021.08.09

16,35,
41,42

9

R 8975

2021.06.27

32,33

10

R 8993A

2021.08.03

33

11

R 9043

2021.07.27

03,05,16

12

R 9087

2021.09.24

38

13

R 9101

2021.07.25

30,35,39

14

R 9102

2021.07.25

30,35,39

15

R 9109

2021.10.29

32

16

R 9170

2021.12.05

29,30

17

R 9176

2021.12.17

04

18

R 9183

2021.11.13

38

19

R 9242

2021.12.17

20

R 9265

2021.07.27

33

21

R 9325

2021.12.10

22

R 9401

23

5

6

7

4/2002

9/2002

5/2002

10/2002

3/2002

10/2002

5/2002

10/2002

Sano-Brunos Enterprises Ltd., companie
din Israel, IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova

6/2002

11/2002

6/2002

11/2002

BANEASA-MOARA S. A., S. C. M. P., RO
Str. Nicolae G. Caramfil nr. 52-54, corp administrativ,
etaj 2, camera 6, sector 1, Bucureşti, România
BANEASA-PASTE S. A., S. C. M. P., RO
Str. Nicolae G. Caramfil nr. 52-54, corp administrativ,
etaj 2, camera 2, sector 1, Bucureşti, România

7/2002

12/2002

7/2002

12/2002

THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii

7/2002

12/2002

8/2002

1/2003

8/2002

1/2003

8/2002

1/2003

8/2002

3/2003

IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova

10/2002

4/2003

33

KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică
de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova

11/2002

4/2003

2021.11.20

33

KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică
de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova

12/2002

5/2003

R 9537

2021.12.21

35,42

BOU Ghenadii, MD
Str. Albişoara nr. 72, bloc 1, ap. 50,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

9/2002

7/2003

24

R 9990

2021.11.15

09

8/2003

1/2004

25

R 10171

2021.11.09

32,33

ALFA AGIL S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova
BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Miciurin nr. 6, MD-2055, Vatra, Chişinău,
Republica Moldova

10/2003

3/2004

Anadolu Efes Technical and Management
Consultancy N.V., AN
Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon Z/N,
P.O. Box 837, Curacao, Antilele Olandeze
Coalition for Intellectual Property Rights, US
2000 "L" Street, Washington, DC 20036, Statele
Unite ale Americii
Baltika Breweries, RU
6th Verkhny pereulok, 3, Saint-Petersburg- 194292,
Federaţia Rusă
CASCADVIN S.R.L., MD
Str. Petre Ungureanu nr. 2a,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia

ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova
04,11,35,37, TIREX PETROL S.A., MD
39,42
Str. Columna nr. 90, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
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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.

147

MD - BOPI 9/2011

DESIGN

(51) LOC (9) Cl. 19-08
(21) f 2011 0012
(22) 2011.02.15
(28) 2
(57) Culori revendicate: desenul 1 - alb, negru, roşu,
albastru, auriu, galben, bronz; desenul 2 - alb,
negru, roşu, albastru, auriu, galben, bronz

(71)

(72)
(74)
(54)

ROMANEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romăneşti, Străşeni,
Republica Moldova
VAIPAN Gheorghii, MD
SOCOLOVA Olga
Etichete

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

1
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(21) f 2011 0012

2
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2011 0020
2011.03.02
15

(71)(72)
RAZLOGA Rostislav, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(54) Butelii

(55)

1.1

1.2

2.1

3.1
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2.2

3.2

4.1
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(21) f 2011 0020

4.2

5.1

5.2

7.1

6.1

7.2

6.2

8.1
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(21) f 2011 0020

8.2

9.2

10.2

152

9.1

10.1

11.1
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(21) f 2011 0020

11.2

12.1

12.2

13.2

13.1

14.1
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(21) f 2011 0020

14.2

15.1

15.2
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(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 09-05
f 2011 0038
2011.05.03
6

(71)(72)
UZUN Valentina, MD
Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(74) MARGINE Ion
(54) Ambalaje

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1

2

3

4
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f 2011 0038

5

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

6

LOC (9) Cl. 09-01
f 2011 0041
2011.05.30
3

(71)

(74)
(54)

ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
COTRUŢA Leonid
Butelii

(55)

1.1
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1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

DESIGN
(21)
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f 2011 0041

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

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

LOC (9) Cl. 09-01, 07
f 2011 0052
2011.07.06
2

(71)(72)
MÎRZA Ghenadie, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(54)
Butelie şi capac cu inel

(55)

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
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(15)
Data
înregistrării

(18)
Valabilitate

1
1

2
1341

3
2011.08.10

2

1342

3

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

4
2015.07.23

5
6
f 2010 0074 2010.07.23

7
01-04

2011.08.10

2016.02.15

f 2011 0009 2011.02.15

09-01

1343

2011.08.09

2016.02.21

f 2011 0014 2011.02.21

09-01

4

1344

2011.08.05

2016.01.18

f 2011 0004 2011.01.18

09-03

5

1345

2011.08.03

2015.11.03

f 2010 0093 2010.11.03

09-07

6

1346

2011.08.15

2016.02.03

f 2011 0007 2011.02.03

11-05;
32-00

7

1347

2011.08.10

2016.02.21

f 2011 0013 2011.02.21

19-08

8

1348

2011.08.10

2016.02.23

f 2011 0016 2011.02.23

19-08

158

(21)
Nr.
de depozit

(28)(20)
(73)
Nr. de deTitular, cod ST.3 OMPI
sene şi modele industriale (nr. desenului şi
modelului
industrial)
8
9
8
HARVIT PRO S.R.L., MD
Str. Valea Crucii nr. 22/49,
MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
1
CIOBANU Anatol, MD
Str. Nicolae Iorga
nr. 16, ap. 24,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
MUSIENCO Oleg, MD
Str. Nichita Smochină nr. 14,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
1
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce
nr. 12/1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău,
Republica Moldova
1
STUKALENKO Sergiy, UA
Kostandi, 32, 65016
ODESSA, Ucraina
1
MILGROM Moisei, MD
Bd. Larisa nr. 16, ap. 13,
MD-3100, Bălţi, Republica
Moldova
1
COTRUŢA Leonid, MD
Str. Ceucari nr. 10,
bloc 1, ap. 57,
MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova
2
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău,
Republica Moldova
5
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

(43)
Nr. BOPI

10
1/2011

4/2011

4/2011

4/2011

4/2011

4/2011

4/2011

4/2011
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în august 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.

(51)
Clase

1

(11)
Nr.
certificatului
2

1

1285

2
3

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

7

8
1/2011
4/2011

3

(21)
Nr.
de depozit
4

(22)
Data
de depozit
5

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
6

09-01

f 2010 0037

2010.03.19

1

BESCHIERU Radu, MD

1308

01-01

f 2010 0039

2010.03.22

6

VIAŢA DULCE S.R.L., MD

1310

09-01

f 2010 0038

2010.03.19

1

BESCHIERU Radu, MD

4

1325

09-01

f 2010 0084

2010.09.10

2

5

1326

20-01

f 2010 0090

2010.10.21

6

FABRICA DE STICLĂ DIN
CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE
DE STAT, MD
LUCHIŢA Nina, MD

6

1327

20-03;
26-06

f 2010 0087

2010.09.28

1

CHIAN Ghenadie, MD

6/2011

7

1328

24-04

f 2010 0080

2010.08.26

3

SINCIUC Natalia, MD

6/2011

4/2011
6/2011

6/2011

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
332

3
2016.01.12

4
f 2001 0008

5
2001.01.12

6
09-01

7
1

8
SĂLCUŢA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova

9
9/2001
5/2002

2

1001

2016.12.22

f 2007 0001

2006.12.22

09-01

10

SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960
FEUQUIERES, Franţa

7/2007
4/2008
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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

4

5

(51)
Clase

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

1

DM/073741

2010.05.18

ALFRED KÄRCHER Instalaţii pentru
GMBH & CO. KG, DE distribuţia fluidelor /
Fluid distribution
equipments /
Equipements pour la
distribution de fluides

2

DM/074389

2010.09.13

ZOMM, LLC, AT

2009.11.10,
29350032,
US;
2009.11.10,
29350041,
US

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

Nr. IDB

6

7

8

9

23-01

16

2015.05.18

2/2011

Dispozitive electronice
de securitate fără fir /
Wireless electronic
security devices /
Dispositifs de sécurité
électroniques sans fil

14-03

2

2015.09.13

2/2011

3

DM/074527

2010.09.01

STRAUSS COFFEE
B.V., NL

Ambalaje / Packagings /
Emballages

09-03

5

2015.09.01

2/2011

4

DM/075214

2011.01.27

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEBE
GMBH, DE

Ceas de mână; cadran /
Wristwatch; dial /
Montre-bracelet;
cadran

10-02,
07

2

2016.01.27

2/2011

5

DM/075225

2011.02.03

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2016.02.03

2/2011

6

DM/075257

2010.12.16

"ELECTROSTART"
AD, BG

Plăci electrice / Electric
lamellas / Lamelles
électriques

13-99

3

2015.12.16

2/2011

7

DM/075270

2011.02.10

RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO.
LTD.) (MONTRES
RADO SA), CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

3

2016.02.10

2/2011

8

DM/075271

2011.02.10

BLANCPAIN SA, CH

Ceas / Watch / Montre

10-02

1

2016.02.10

2/2011

9

DM/075273

2011.02.11

MONTRES JAQUET Buton pentru manşetă /
DROZ SA
Cuff link /
(MONTRES JAQUET Bouton de manchette
DROZ AG)
(MONTRES JAQUET
DROZ LTD.), CH

02-07

1

2016.02.11

2/2011

10

DM/075274

2011.02.11

SWATCH AG
Ceas de mână /
(SWATCH SA)
Wristwatch /
(SWATCH LTD.), CH Montre-bracelet

10-02

1

2016.02.11

2/2011
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1

2

3

6

7

8

9

11

DM/075277

2011.02.14

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

4

Etui pentru ceas /
Watch presentation
case /
Écrin pour montres

5

03-01

1

2016.02.14

2/2011

12

DM/075291

2011.02.11

MONTRES JAQUET
DROZ SA
(MONTRES JAQUET
DROZ AG)
(MONTRES JAQUET
DROZ LTD.), CH

Cutie pentru ceas; ace
pentru ceas; cadrane;
greutate oscilatorie;
închizătoare pentru
ceas / Watch case;
watch hands; dials;
oscillating weight;
watch bracelet clasp /
Boîte de montre;
aiguilles de montres;
cadrans; masse
oscillante; boucle de
bracelet de montre

10-07

8

2016.02.11

2/2011

13

DM/075302

2010.09.09

ANTURAJ-NOU
S.R.L., MD

Seturi de mobilă
pentru bucătarie;
dulapuri; masă; mobilă
pentru aranjare /
Kitchen furniture sets;
wardrobes; table;
storage furniture /
Ensembles de
meubles de cuisine;
penderies; table;
meuble de rangement

06-03,
04, 05

6

2015.09.09

2/2011

14

DM/075329

2011.01.25

S.C. D-TOYS S.R.L.,
RO

Puzzle-uri / Puzzles /
Puzzles

21-01

3

2016.01.25

2/2011

15

DM/075360

2011.02.15

SUNNYSIDE UPP
GMBH, C/O
M.STEINKOETTER,
DE

Conductor cu celule
solare / Solar cell
conductor /
Conducteur pour
cellules
photovoltaïques

13-03

1

2016.02.15

2/2011

16

DM/075382

2011.02.22

INDRA SISTEMAS,
S.A., ES

Posturi de control /
Control posts /
Postes de commande

14-02

2

2016.02.22

2/2011
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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)

(23)(30)
Prioritate

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

1

2

3

4

5

6

7

8

02-07

DM/075273

2011.02.11

MONTRES JAQUET
DROZ SA
(MONTRES JAQUET
DROZ AG)
(MONTRES JAQUET
DROZ LTD.), CH

Buton pentru manşetă /
Cuff link /
Bouton de manchette

1

2016.02.11

2/2011

03-01

DM/075277

2011.02.14

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

Etui pentru ceas /
Watch presentation
case /
Écrin pour montres

1

2016.02.14

2/2011

06-03,
04, 05

DM/075302

2010.09.09

ANTURAJ-NOU
S.R.L., MD

Seturi de mobilă pentru
bucătarie; dulapuri;
masă; mobilă pentru
aranjare /
Kitchen furniture sets;
wardrobes; table;
storage furniture /
Ensembles de meubles
de cuisine; penderies;
table; meuble de
rangement

6

2015.09.09

2/2011

09-03

DM/074527

2010.09.01

STRAUSS COFFEE
B.V., NL

Ambalaje / Packagings /
Emballages

5

2015.09.01

2/2011

10-02

DM/075225

2011.02.03

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

Ceas de mână /
Wristwatch /
Montre-bracelet

1

2016.02.03

2/2011

10-02

DM/075270

2011.02.10

RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO.
LTD.) (MONTRES
RADO SA), CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

3

2016.02.10

2/2011

10-02

DM/075271

2011.02.10

BLANCPAIN SA, CH

Ceas / Watch / Montre

1

2016.02.10

2/2011

10-02

DM/075274

2011.02.11

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

Ceas de mână /
Wristwatch /
Montre-bracelet

1

2016.02.11

2/2011

10-02,

DM/075214

2011.01.27

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEBE
GMBH, DE

Ceas de mână; cadran /
Wristwatch; dial /
Montre-bracelet; cadran

2

2016.01.27

2/2011

DM/075291

2011.02.11

MONTRES JAQUET
DROZ SA
(MONTRES JAQUET
DROZ AG)
(MONTRES JAQUET
DROZ LTD.), CH

Cutie pentru ceas; ace
pentru ceas; cadrane;
greutate oscilatorie;
închizătoare pentru
ceas /Watch case;
watch hands; dials;
oscillating weight; watch
bracelet clasp /

8

2016.02.11

2/2011

07
10-07
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Boîte de montre;
aiguilles de montres;
cadrans; masse
oscillante; boucle de
bracelet de montre

13-03

DM/075360

2011.02.15

SUNNYSIDE UPP
GMBH, C/O
M.STEINKOETTER,
DE

Conductor cu celule
solare / Solar cell
conductor /
Conducteur pour
cellules photovoltaïques

1

2016.02.15

2/2011

13-99

DM/075257

2010.12.16

"ELECTROSTART"
AD, BG

Plăci electrice /
Electric lamellas /
Lamelles électriques

3

2015.12.16

2/2011

14-02

DM/075382

2011.02.22

INDRA SISTEMAS,
S.A., ES

Posturi de control /
Control posts /
Postes de commande

2

2016.02.22

2/2011

14-03

DM/074389

2010.09.13

ZOMM, LLC, AT

Dispozitive electronice
de securitate fără fir /
Wireless electronic
security devices /
Dispositifs de sécurité
électroniques sans fil

2

2015.09.13

2/2011

2009.11.10,
29350032,
US;
2009.11.10,
29350041, US
21-01

DM/075329

2011.01.25

S.C. D-TOYS S.R.L.,
RO

Puzzle-uri / Puzzles /
Puzzles

3

2016.01.25

2/2011

23-01

DM/073741

2010.05.18

ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG, DE

Instalaţii pentru
distribuţia fluidelor /
Fluid distribution
equipments /
Equipements pour la
distribution de fluides

16

2015.05.18

2/2011

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)

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1

2

3

4

5

6

7

1

DM/035886

DEUTSCHE BAHN AG, DE

1

2016.03.21(3R)

12/1997

2/2011

2

DM/035887

DEUTSCHE BAHN AG, DE

1

2016.03.21(3R)

12/1997

2/2011

3

DM/036165

RADO UHREN AG (RADO WATCH
CO. LTD.) (MONTRES RADO S.A.), CH

2

2016.04.17(3R)

12/1997

2/2011

4

DM/036441

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

1

2016.05.15(3R)

12/1997

2/2011
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1

2

3

5

DM/038670

BREITLING S.A., CH

6

DM/054693

MEIER, CHRISTOPH, CH

7

DM/055454

8

4

5

6

7
2/2011

1

2016.04.16(3R)

12/1997

1 (1)

2015.12.27(2R)

9/2001

2/2011

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

2

2016.03.21(2R)

11/2001

2/2011

DM/055857

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A., CH

1

2016.04.12(2R)

12/2001

2/2011

9

DM/055859

HELIT INNOVATIVE
BÜROPRODUKTE GMBH, DE

2

2016.02.12(2R)

12/2001

2/2011

10

DM/055976

MISSONI S.P.A., IT

1

2016.04.10(2R)

12/2001

2/2011

11

DM/067347

COMPAGNIE DES ARTS DE LA
TABLE, FR

4 (1,2,3,4)

2015.12.06(1R)

10/2006

2/2011

12

DM/067472

BRAUN GMBH, DE

2

2016.01.09(1R)

11/2006

2/2011

13

DM/067586

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

7

2016.03.28(1R)

8/2006

2/2011

14

DM/067681

MGI LUXURY GROUP SA, CH

6

2016.03.29(1R)

1/2007

2/2011

15

DM/067708

BREITLING SA, CH

1

2016.03.29(1R)

1/2007

2/2011

16

DM/067750

AKRAPOVIČ IGOR, SI

1

2015.12.28(1R)

10/2006

2/2011

17

DM/067763

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

1

2016.05.04(1R)

10/2006

2/2011

18

DM/067764

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

5

2016.05.04(1R)

10/2006

2/2011

19

DM/067792

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

4

2016.05.02(1R)

10/2006

2/2011

20

DM/067793

MONTRES BREGUET S.A., CH

8

2016.05.02(1R)

10/2006

2/2011

21

DM/067795

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

5

2016.05.02(1R)

10/2006

2/2011

22

DM/067796

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

4

2016.05.02(1R)

10/2006

2/2011

23

DM/067797

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

26

2016.05.04(1R)

10/2006

2/2011

24

DM/067802

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

2

2016.05.18(1R)

10/2006

2/2011

25

DM/067803

MONTRES BREGUET S.A., CH

2

2016.05.18(1R)

10/2006

2/2011

26

DM/067804

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

2

2016.05.18(1R)

10/2006

2/2011

27

DM/067805

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

1

2016.05.18(1R)

10/2006

2/2011

28

DM/067806

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

5

2016.05.18(1R)

10/2006

2/2011

29

DM/067807

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

1

2016.05.18(1R)

10/2006

2/2011

30

DM/067833

MONTRES BREGUET S.A., CH

1

2016.05.24(1R)

10/2006

2/2011

31

DM/067842

TEFAL, FR

2

2016.05.23(1R)

3/2007

2/2011

32

DM/067943

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

2

2016.05.02(1R)

11/2006

2/2011
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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 applications 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

Nr. depozit

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
027842

2

3

166

Mărci

Mărci

Nr. titlului
de
protecţie
4
-

Nr.
BOPI
5
10/2010

010082

8610

12/2001
5/2002

010210

8588

11/2001
4/2002

010411

9264

010251

8647

10/2002
3/2003
12/2001
5/2002

010250

8699

1/2002
6/2002

010524

8919

4/2002
9/2002

010525

8920

010526

8921

010527

8922

Date iniţiale

6
(730)
ELEAN S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Şos. Munceşti nr. 364,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
"EURO-ALCO" S.R.L., MD

(730)
GENZYME CORPORATION, US
ONE KENDALL SQUARE,
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, 02139-1562, Statele
Unite ale Americii

Date modificate

7
(730)
ELEAN S.R.L., MD
Str. Independenţei, 25,
MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
730)
Întreprinderea Mixtă
"EURO-ALCO" S.R.L.,
MD

(730)
GENZYME CORPORATION, US
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts
02142, Statele Unite ale
Americii
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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, titular şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

1
1
2

2
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, US
SONIC Grigorii, MD;
PLAŞENCOV Rudolf, UA;
CORAC Anatolii, UA;
MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD
HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE
HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE
BELOUSOV Vladimir, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI
VINIFICAŢIE, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
NICHIŞOV Artur, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
MÎNÎSCURTĂ Boris, MD;
MÎNÎSCURTĂ Iulian, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
AMPERION, INC., US

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

(11)
Nr.
brevet
3
1418
2166

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

4
96-0212
a 2002 0082

5
1994.02.02
2002.02.27

Data
încetării
valabilităţii
6
2011.02.02
2011.02.27

2380
2517
2970
3081

a 2002 0072
a 2002 0074
a 2005 0030
a 2006 0049

2002.02.13
2002.02.13
2005.02.07
2006.02.09

2011.02.13
2011.02.13
2011.02.07
2011.02.09

3126

a 2006 0064

2006.02.21

2011.02.21

3128
3129
3138

a 2006 0042
a 2006 0043
a 2006 0059

2006.01.31
2006.01.31
2006.02.20

2011.01.31
2011.01.31
2011.02.20

3168

a 2006 0063

2006.02.21

2011.02.21

3171
3176

a 2006 0058
a 2006 0060

2006.02.17
2006.02.20

2011.02.17
2011.02.20

3179

a 2006 0046

2006.02.08

2011.02.08

3192

a 2006 0065

2006.02.21

2011.02.21

3198

a 2006 0069

2006.02.24

2011.02.24

3220

a 2006 0070

2006.02.27

2011.02.27

3238
3251
3274

a 2004 0043
a 2006 0054
a 2006 0066

2004.02.20
2006.02.17
2006.02.21

2011.02.20
2011.02.17
2011.02.21

3383
3401
3474

a 2006 0056
a 2006 0055
a 2006 0071

2006.02.17
2006.02.17
2006.02.27

2011.02.17
2011.02.17
2011.02.27

3483
3624
3957

a 2006 0053
a 2006 0057
a 2008 0229

2006.02.17
2006.02.17
2007.01.29

2011.02.17
2011.02.17
2011.01.29
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KA4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată 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, titular şi codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,
data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4

168

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
SPINEI Dinu, MD
LACUSTA Victor, MD; LITOVCENCO Anatolii, MD;
SCRIPNIC Corneliu, MD
LACUSTA Victor, MD;
GÎLEA Angela, MD
LACUSTA Victor, MD; MOLDOVANU Ion, MD;
ODOBESCU Stela, MD; LITOVCENCO Anatolii, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

3
69
74

4
s 2009 0085
s 2009 0011

5
2007.02.01
2009.02.02

Data
încetării
valabilităţii
6
2011.02.01
2011.02.02

75

s 2009 0012

2009.02.02

2011.02.02

101

s 2009 0013

2009.02.04

2011.02.04
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MM4A 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, pentru care termenul
de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1

2
SCRIPCENCO Angela, MD;
SCRIPCENCO Grigore, MD;
SCRIPCENCO Alexandr, MD
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
B.V., NL
DOVBUŞ Ion, MD; Redacţia Revistei "OMNIBUS" S.R.L., MD
STALEV Ion, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD
TONCIUC Vladimir, MD;
EMILIAN Valentina, MD
ISTRATI Dinu, MD
HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE
HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU
OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
OVSEANNICOVA Tatiana Nicolai, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A REPUBLICII MOLDOVA, MD
RUDIC Valeriu, MD;
NICOLAU Gheorghe, MD
POTAPCIUC Oleg, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
BUŞMACHIU Ion, MD; BUŞMACHIU Andrei, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
BUŞMACHIU Ion, MD
BUŞMACHIU Ion, MD; BUŞMACHIU Andrei, MD
FALA Valeriu, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD

3
847

4
96-0040

5
1996.02.09

Data
încetării
valabilităţii
6
2010.02.09

1207

96-0308

1994.03.18

2010.03.18

1253
1359
1582
1604
1927

98-0086
97-0128
99-0096
99-0095
a 2001 0040

1998.03.02
1997.03.21
1999.03.17
1999.03.17
2001.02.14

2010.03.02
2010.03.21
2010.03.17
2010.03.17
2010.02.14

1937
2353
2550
2581

a 2001 0041
a 2002 0073
a 2002 0075
a 2004 0071

2001.02.14
2002.02.13
2002.02.13
2004.03.30

2010.02.14
2010.02.13
2010.02.13
2010.03.30

2597
2623
2624
2625
2660
2823

a 2004 0027
a 2004 0029
a 2004 0034
a 2003 0068
a 2004 0028
a 2004 0036

2004.02.03
2004.02.03
2004.02.09
2003.03.04
2004.02.03
2004.02.12

2010.02.03
2010.02.03
2010.02.09
2010.03.04
2010.02.03
2010.02.12

2855

a 2005 0072

2005.03.14

2010.03.14

2860
2864
2868
2874
2885

a 2005 0056
a 2005 0033
a 2005 0026
a 2005 0084
a 2005 0060

2005.03.02
2005.02.08
2005.02.01
2005.03.25
2005.03.04

2010.03.02
2010.02.08
2010.02.01
2010.03.25
2010.03.04

2888
2891

a 2005 0067
a 2005 0047

2005.03.04
2005.02.21

2010.03.04
2010.02.21

2895
2916
2923

a 2005 0025
a 2005 0065
a 2005 0087

2005.02.01
2005.03.04
2005.03.28

2010.02.01
2010.03.04
2010.03.28

2945

a 2005 0088

2005.03.28

2010.03.28

2950
2951
2973
2989

a 2005 0082
a 2005 0083
a 2005 0093
a 2005 0063

2005.03.25
2005.03.25
2005.03.29
2005.03.04

2010.03.25
2010.03.25
2010.03.29
2010.03.04

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit
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1
34
35
36

2
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
ISTRU Andrei, MD;
KRIUKOV Vladimir, UA
SRL "TEHNORES", MD;
BARBA Nicanor, MD;
BOUNEGRU Tudor, MD;
BARBA Alic, MD;
BOŢAN Victor, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
SECRIERU Nicolae, MD
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ADD-PRODUCTION" S.R.L., MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
COJUŞNEAN Gheorghe, MD
CATLABUGA Eugen, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
GUMENIUC Aureliu, MD
GHEREG Anatolie, MD
GHEREG Anatolie, MD
GORNEA Filip, MD; CHIRILĂ Vitalie, MD

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

3
2990
2996
3009

4
a 2005 0066
a 2005 0075
a 2005 0073

5
2005.03.04
2005.03.15
2005.03.14

6
2010.03.04
2010.03.15
2010.03.14

3011

a 2005 0050

2005.02.22

2010.02.22

3017
3084
3172
3177

a 2005 0076
a 2005 0058
a 2006 0094
a 2005 0139

2005.03.15
2005.03.03
2006.03.23
2005.03.21

2010.03.15
2010.03.03
2010.03.23
2010.03.21

3230
3240
3368

a 2005 0078
a 2005 0079
a 2005 0081

2005.03.16
2005.03.17
2005.03.21

2010.03.16
2010.03.17
2010.03.21

3561
3595
3623
3673
3696
3720
3741

a 2005 0064
a 2005 0068
a 2005 0032
a 2008 0077
a 2008 0084
a 2008 0085
a 2008 0051

2005.03.04
2005.03.04
2005.02.07
2008.03.18
2008.03.26
2008.03.26
2008.02.20

2010.03.04
2010.03.04
2010.02.07
2010.03.18
2010.03.26
2010.03.26
2010.02.20

MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare a certificatului
de înregistrare, conform pct. 400 alin.3 din Regulamentul
privind procedura de depunere şi examinare a cererii
de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 528 din 01.09. 2009
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3

170

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
2
RASSOHIN Ion, MD
RASSOHIN Ion, MD
VACARAŞ Nicolae, MD

(11)
Nr. certificat
3
180

(21)
Nr. depozit
4
u 2008 0008

(22)
Data depozit
5
2008.02.22

Data încetării
valabilităţii
6
2011.02.22

178
184

u 2008 0007
u 2008 0009

2008.02.22
2008.02.26

2011.02.22
2011.02.26
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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
028300

(220)
Data de
depozit
3
2010.12.14

Data
emiterii
deciziei
4
2011.08.23

(441)
Nr. BOPI

Datele iniţiale

Datele finale

5
3/2011

6
(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.

7
(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte, (cu
excepţia maşinilor de curăţat, inclusiv aspiratoarelor, instalaţiilor centrale de aspirare, aparatelor de
aspiraţie (aspiratoare) pentru
îndepărtarea prafului, aspiratoarelor cu lichid şi fără, aspiratoarelor pentru lichide, dispozitivelor de
curăţat funinginea, separatoarelor
de praf, aspiratoarelor speciale
pentru scopuri industriale, echipamentului de aplicare a vidului
pentru maşini complexe, transportoarelor pneumatice (maşini),
aspiratoarelor pentru scopuri
casnice, echipamentelor de vacuum staţionare, maşinilor de
curăţat podeaua, utilajelor complexe pentru spălarea şi uscarea
suprafeţelor, maşinilor de curăţat
covoare, polizoarelor industriale
pentru podele, maşinilor de măturat podeaua, suflantelor monofazate şi cu trei faze; sacilor de aspirator, furtunurilor de aspirator,
echipamentelor de aspirator pentru
răspândit parfumuri şi dezinfectanţi, pieselor şi accesoriilor pentru
produsele menţionate (care nu
sunt incluse în alte clase), inclusiv filtrelor pentru aspiratoare şi
maşini de curăţat (care nu sunt
incluse în alte clase)); 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 - biciclete, scutere, ATV-uri,
motociclete; piese şi accesorii pentru aceste produse.
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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

Nr. BOPI

1

2

3

4

5

1

027601

2010.08.10

2011.08.16

12/2010

2

028239

2010.12.01

2011.08.16

4/2011

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

(210)
Nr. de depozit
2

(220)
Data de depozit
3

Data retragerii
4

(441)
Nr. BOPI
5

1

022764

2008.01.26

2011.08.03

10/2008

2

025357

2009.06.05

2011.08.12

7/2009

3
4

025477
025638

2009.06.10
2009.07.21

2011.08.12
2011.08.12

8/2009
10/2009

5

025700

2009.08.28

2011.08.12

1/2010

6

025732

2009.09.02

2011.08.12

11/2009

7

025798

2009.09.10

2011.08.12

12/2009

8
9

025806
025818

2009.09.23
2009.09.04

2011.08.12
2011.08.12

12/2009
12/2009

10

026097

2009.11.09

2011.08.20

1/2010

11

026098

2009.11.09

2011.08.12

1/2010

12
13

026768
026774

2010.02.22
2010.02.18

2011.08.20
2011.08.20

5/2010
6/2010
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr
crt.
1
1
2

(210)
Nr.
de depozit
2
023583
025450

(220)
Data
de depozit
3
2008.06.11
2009.06.09

(540)
Denumirea mărcii

(730)
Solicitant cod ST.3 OMPI

Data deciziei
de respingere

4

5
PINCEVSCHII Alexandr, MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
GENERAL MOTORS LLC, SUA
CEPOI Victor, MD
Agrovin Bulboaca S.A., MD
Agrovin Bulboaca S.A., MD
CĂRBUNE Iurii, MD
Russian Standard Intellectual
Property Holding AG, CH
Closed joint stock company ''Roust
Incorporated'', RU
Jurnal de Chişinău Plus S.R.L., MD

6
2011.08.22
2011.08.04

(441)
Nr.
BOPI
7
12/2008
8/2009

3

025451

2009.06.09

DLEA
JAJDUŞCIH JIZNI

2011.08.04

8/2009

4

025452

2009.06.09

5
6
7
8
9
10

025598
025713
025861
025862
026005
026041

2009.06.09
2009.08.12
2009.09.28
2009.09.28
2009.10.16
2009.10.23

PENTRU CEI
INSETAŢI
DE VIAŢĂ
ALASKA
PIANO
NOVÎI AIST
BOLIŞOI AIST
BAUMASTER
IMPERIA

2011.08.04

8/2009

2011.06.07
2011.08.04
2011.06.15
2011.06.15
2011.06.08
2011.07.26

2/2009
11/2009
12/2009
12/2009
1/2010
3/2010

11

026140

2009.11.11

12
13
14
15
16

026440
026471
026544
026545
026604

2009.12.29
2010.01.18
2010.02.03
2010.02.01
2010.02.05

17

026605

2010.02.05

18
19
20
21
22
23

026633
026698
026746
026781
026836
026878

2010.02.05
2010.02.04
2010.02.16
2010.02.17
2010.02.24
2010.03.05

24

026881

2010.03.12

MAGAZIN ECONOMIC
ECONOMIST
ITLV
DRUMUL VINULUI
GOLD LINE
FRAGATA
R ROTAPHARM
PHARMACEUTICAL
COMPANY
ROTAPHARM
ROTAFARM
RONOCIT RONOŢIT
ASOMEX
LA REPUBLICA
UNIVERSUL
15 MINUTE
INTOURIST
INNOVATION
TRAVEL COMPANY
KVINT SUNNY

2011.07.12

2/2010

MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD
SĂLCUŢA S.R.L., MD
NOVEX PRIM S.R.L., MD
MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD
Rotapharm Limited, MD

2011.07.12
2011.07.12
2011.07.12
2011.08.04
2011.07.12

5/2010
3/2010
4/2010
4/2010
5/2010

Rotapharm Limited, MD

2011.07.12

5/2010

Rotapharm Limited, MD
Actavis Group PTC ehf., IS
SĂLCUŢA S.R.L., MD
TIRAMISA S.R.L., MD
CEBOTARESCU Dumitru, MD
ŢURCAN Denis, MD

2011.06.07
2011.07.12
2011.07.12
2011.08.04
2011.07.12
2011.08.19

5/2010
6/2010
5/2010
5/2010
6/2010
7/2010

KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri
din Tiraspol, MD
PORCIULEAN Tatiana, MD
CHIRMICI Denis, MD
GARANINA Cristina, MD
MAŢCO Andrei, MD
MATERPRIM-COM S.R.L., MD
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
BULAI Natalia, MD
GP BATERIA S.R.L., societate comercială, MD

2011.06.15

7/2010

25
26

026914
027005

2010.03.17
2010.04.23

ALLBOOKING
CRIS-DEN

2011.07.22
2011.08.23

6/2010
9/2010

27
28
29

027018
027025
027027

2010.04.22
2010.04.28
2010.04.22

MOLDMONEY
HOME
MOLDO WINO

2011.06.08
2011.07.15
2011.08.04

7/2010
7/2010
7/2010

30
31

027029
027067

2010.04.27
2010.04.30

KRISTALL
E ENERGHIIA

2011.07.29
2011.07.12

9/2010
7/2010

FOR THOSE
THIRSTING FOR LIFE
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1
32

2
027083

3
2010.05.06

4
SENDWISH

33

027087

2010.05.06

SURPRISE

34

027155

2010.05.19

BOTNA B

35
36

027188
027191

2010.05.26
2010.05.27

SVITCEAIU
ADEPLAST

37

027201

2010.05.21

CORRIDO

38
39
40
41
42
43
44

027203
027243
027266
027267
027270
027271
027321

2010.05.24
2010.05.28
2010.06.03
2010.06.03
2010.06.03
2010.06.03
2010.06.22

MOLIS
REFAN
MOLOCINII DVOR
CODREANCA
HOLZ LAZUR
LASURE
ZEUS CRICOVA

45
46
47

027335
027342
027362

2010.06.16
2010.06.17
2010.06.29

BLACK&WHITE
DEJURE
DIMOSCATO

48
49

027422
027473

2010.07.07
2010.07.19

TORSAN
TIOFEN 70WP

50

027477

2010.07.19

SUPER PAV

51

027495

2010.07.22

PINTA

52

027502

2010.07.22

53
54
55
56

027515
027521
027530
027540

2010.07.23
2010.07.28
2010.07.29
2010.07.30

BELLA NATURA
AUTOSPAS
IDEAL LUX
ETNICA

57
58
59

027542
027553
027605

2010.07.29
2010.08.03
2010.08.12

BERE VIE
BILLA
CIORNÎI AIST
CERNII AIST

60

027676

2010.09.03

61
62
63

027764
027767
027822

2010.09.14
2010.09.14
2010.09.21

CREDITMANAGEMENT
CAPRICE
TAINA
GATEOPENER

64

027992

2010.10.21

KVINT SOARE

65

027993

2010.10.21

KVINT SOARE

66

028120

2010.11.15

PNL

174

5
SANDRILIONA S.R.L., societate
comercială, MD
SANDRILIONA S.R.L., societate
comercială, MD
Vinăria-Bardar S.A., întreprindere
mixtă, fabrică de vinuri, MD
BADIA Ruslan, MD
SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere mixtă, MD
ZAREA S.A., societate comercială,
RO
ARTICA HOLDINGS LIMITED, GB
ŢUGULSCAIA Nina, MD
LAPUŞCHIN Oleg, MD
ŞUIU Vitalie, MD
NICOLAEVA Nadejda, MD
NICOLAEVA Nadejda, MD
CRICOVA S.A., combinat
de vinuri, MD
PIC Samuil, MD
MÎRZA Veaceslav, MD
CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere mixtă, MD
PALADI Oleg, MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD
ACVAMONT S.R.L., societate comercială, MD
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE
GROUP CO., LTD., CN
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
MAXGRUP S.R.L., MD
CIUREA Dorin, MD
VOX-DESIGN S.R.L., societate
comercială, MD
CEMORTAN Valerian, MD
TANACHI Tatiana, MD
ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere
cu capital străin, fabrică de vinuri şi
coniacuri, MD
POPA Igor, MD

6
2011.08.24

7
9/2010

2011.08.24

9/2010

2011.07.29

8/2010

2011.07.26
2011.07.12

9/2010
8/2010

2011.07.15

10/2010

2011.07.15
2011.07.12
2011.08.22
2011.08.22
2011.08.04
2011.08.04
2011.08.04

10/2010
8/2010
9/2010
9/2010
9/2010
9/2010
8/2010

2011.07.22
2011.07.22
2011.07.29

10/2010
10/2010
9/2010

2011.07.15
2011.08.22

9/2010
10/2010

2011.08.22

10/2010

2011.07.21

10/2010

2011.07.04

10/2010

2011.06.08
2011.07.29
2011.07.29
2011.07.29

10/2010
10/2010
10/2010
10/2010

2011.07.29
2011.07.12
2011.07.29

10/2010
10/2010
11/2010

2011.08.19

12/2010

BUCURIA S.A., MD
BUCURIA S.A., MD
EUROLEX CONSULTING S.R.L.,
societate comercială, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri
din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri
din Tiraspol, MD
FORŢA POPORULUI, asociaţie
obştească, MD

2011.08.04
2011.08.19
2011.08.17

11/2010
11/2010
1/2011

2011.07.26

12/2010

2011.07.26

12/2010

2011.07.22

12/2010
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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

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 353

3
000656

4
L

5
2011.02.12

2

2365

002115

КАРАКТЭР

2004.01.31

3

3776

003568

BerliJect

2004.12.22

4

3878

004872

AGRO PETROL

2005.09.21

5

4446

005507

DUET

2006.06.03

6

7920

009251

NATROSOL
SUPREME

2010.04.14

7

7976

009173

TRUTH CALVIN
KLEIN

2010.02.21

8

7993

009403

ЗОЛОТАЯ ЛОЗА

2010.06.16

9

8428

009990

TUBECON
TOBACCO

2011.02.13

10

8430

010001

NUC-PRO

2011.02.14

11

8432

010003

WINTERMINT

2011.02.07

12

8435

010014

2011.02.16

13

8455

009998

ВАНГАВИТ
VANGAVIT
ФОРТАН
FORTAN

14

8456

010000

15

8459

010030

16

8463

010045

Nr.
crt.

FIRE BOLT

2011.02.15

2011.02.14

2011.02.28

K

2011.02.26

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

6
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
L'OREAL, SOCIETE ANONYME, FR
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa
BERLIN-CHEMIE AG, DE
Glienucker weg 125-127, 12489 Berlin, Germania
AGROPETROL S.A., MD
Str. Andrei Doga nr. 24/1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
TOAMNA DE AUR, agrofirmă cooperatistă
de producere şi comerţ, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 148/19,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Hercules Incorporated, US
Hercules Plaza, 1313 North Market Street,
Wilmington, Delaware 19894-0001, Statele Unite
ale Americii
Calvin Klein Trademark Trust, US
Rodney Square North, 1100 North Market
Street, Wilmington, DE 19890, Statele Unite
ale Americii
VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar,
Chişinău, Republica Moldova
TUBECON TOBACCO S.R.L., fabrică de tutun
din Orhei, întreprindere mixtă, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
ARMONIA-CLUB S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
MEDICA Co., BG
2800 Sandanski, Bulgaria
GHERŞCOVICI Boris, MD
Str. Aron Pumnul nr. 133, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
Hyundai Motor Company, companie cu răspundere limitată încorporată conform legilor din
Republica Coreea, KR
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
137-938, Republica Coreea
Vinăria-Bardar S.A., fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova
British American Tobacco (Brands) Inc., US
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville,
Kentucky 40202, Statele Unite ale Americii
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1
17

2
8479

3
009567

18

8504

010006

19

8515

010020

Aspect Invest Vin

2011.02.22

20

8517

010024

DURZERA

2011.02.23

21

8518

010038

Single Leaf

2011.02.22

22

8519

010049

HUGGIES
ADVENTURERS

2011.02.27

23

8520

010050

HUGGIES
FREEDOM

2011.02.27

24

8521

010051

HUGGIES
BEGINNINGS

2011.02.27

25

8527

010061

ЧЕРНЫЙ
ВОРОН

2011.02.22

26

8538

010141

PICNIC
ПИКНИК

2011.02.09

27

8539

010143

КНЯЗЬ
ИГОРЬ

2011.02.14

28

8553

009988

STOCK HOUSE

2011.02.05

29

8609

010081

2011.02.01

30

8668

009999

COLINE DE AUR
GOLDEN HILLS
ЗОЛОТЫЕ
ХОЛМЫ
A ALLIED

31

8734

010060

ЧЕРНЫЙ
ГЕРЦОГ

2011.02.21

32

8789

009997

CRICOVA
ACOREX

2011.02.14

33

8790

010037

2011.02.08

34

8792

010144

35

8863

010058

ARIA
o punte spre viitor
to the future
TAINA LUI
DRACULA
MYSTERY
OF DRACULA
ТАЙНА
ДРАКУЛЫ
СТАРЫЙ
ВИКАРИЙ

176

4
Graf Dracula

5
2010.08.02

2011.02.19

2011.02.14

6
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova
GALANTA, societate pe acţiuni de tip deschis,
MD
Str. Vasile Lupu nr. 171, MD-3505, Orhei,
Republica Moldova
ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Agouron Pharmaceuticals, Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
California, US
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla,
California 92037-1020, Statele Unite ale Americii
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
1A St. James’s Street, London SW1A 1EF,
Regatul Unit
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
Neenah, Wisconsin 54956, Statele Unite ale
Americii
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
Neenah, Wisconsin 54956, Statele Unite ale
Americii
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
Neenah, Wisconsin 54956, Statele Unite ale
Americii
INVINCOM, firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Chişinău,
Republica Moldova
CERNEATOVICI Nineli, MD
Bd. Moscova nr. 20, ap. 33,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
BAEV Oleg, MD
Str. Larionov nr. 43, ap. 61,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
Italtrade Company S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Bd. Dacia nr. 22, ap. 11,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
VINEX-VICTORIA S.R.L., fabrică de vinuri, MD
MD-6522, Geamăna, Anenii Noi,
Republica Moldova
ALLIED NIPPON LIMITED, IN
1006 Akashdeep Building, 26/A Barakhamba
Road, New Delhi-110001, India
INVINCOM, firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Chişinău,
Republica Moldova
ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova
ProEra Grup S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc G, of. 704,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

2011.02.20

LEADUHIN Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

2011.02.21

INVINCOM, firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Chişinău,
Republica Moldova
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1
36

2
8864

3
010059

4
ПАПСКАЯ
МЕССА

5
2011.02.21

37

9357

010021

MOLDCELL
simphony

2011.02.22

38

9458

010022

MOLDCELL
simphony

2011.02.23

6
INVINCOM, firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Chişinău,
Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în februarie 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.

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării

(210) Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

4

1

2

3

1

9295

010962

2

9296

010972

3

9298

4
5

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

5

6

2012.02.12

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, IE

GAMMA
CSM CHEMOSOMEX

2012.02.13

CSM CHEMOSOMEX S.R.L., MD

010977

D

2012.02.15

DINAMO, club central sportiv al Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului
de Informaţie şi Securitate, MD

9299

010983

ETOLAUR

2012.02.15

ETOLAUR S.R.L., MD

9300

010985

TANG

2012.02.14

Kraft Foods Global Brands LLC, US

6

9301

010986

WORSHIP

2012.02.11

Horizon Cosmetics Inc., corporaţie din
statul Delaware, US

7

9302

010987

SCARLETT

2012.02.19

Arima Holding Corp., TC

8

9303

010991

OCTOPUS

2012.02.20

Octopus Plus S.R.L., MD

9

9304

011011

РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ

2012.02.26

GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD

10

9305

011014

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

2012.02.26

GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD

11

9306

011017

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТАЙГИ

2012.02.26

GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD

12

9307

011019

ЗОЛОТАЯ АМФОРА

2012.02.08

INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD

13

9308

011023

SOHO CLUB

2012.02.28

SOHO CLUB S.R.L., MD

14

9309

011026

NETCAP

2012.02.22

Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Connecticut, US

15

9310

011029

НАХИМОВ

2012.02.27

LUMEA AROMELOR S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

16

9329

010914

ДАМА С КАМЕЛИЯМИ

2012.02.04

Alianţa-Vin S.R.L., MD

17

9335

010960

INTERDNESTRCOM
ИНТЕРДНЕСТРКОМ

2012.02.08

INTERDNESTRCOM, Sovmestnoe
Akţionernoe Obşcestvo Zakrâtogo
Tipa, MD

18

9338

010957

ОТВЕРТКА OTVERTKA

2012.02.12

BORODINO, Zacrâtoe Acţionernoe
Obscestvo, RU

19

9339

010958

SPECSAVERS

2012.02.12

SPECSAVERS BV, NL

20

9341

010961

DALFAZ

2012.02.08

sanofi-aventis, FR

21

9347

010993

MP

2012.02.22

MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD

22

9348

010994

PFIZER

2012.02.22

Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut, US
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1
23

2
9349

3
010995

4
TEFLIC

5
2012.02.22

24

9350

010996

SAVGO

2012.02.22

25

9352

011000

КРАСНЫЙ ЛЕКАРЬ

2012.02.28

26
27

9353
9354

011031
011038

2012.02.27
2012.02.28

28

9355

011046

MALABAR
GL
GHEOLARIS
Societate pe acţiuni
MILEŞTII MICI

29
30

9365
9378

011068
011003

M
МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА

2012.02.12
2012.02.26

31

9379

011004

МЕДВЕЖИЙ КЛЫК

2012.02.26

32

9380

011005

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

2012.02.26

33

9381

011006

КЛУБ НАСЛАЖДЕНИЙ

2012.02.26

34

9382

011008

КЕЛЬЯ МОНАХА

2012.02.26

35

9383

011009

КОРОЛЕВСКАЯ ДОЧЬ

2012.02.26

36

9384

011010

МОЛЧАНИЕ НЕБЕС

2012.02.26

37

9385

011012

КОДЕКС ЧЕСТИ

2012.02.26

38

9386

011013

ДРЕВНИЙ ХРАМ

2012.02.26

39

9387

011016

ИСКУШЕНИЕ МОНАХА

2012.02.26

40

9388

011018

ВИННЫЙ ПОГРЕБОК

2012.02.26

41

9403

011025

PASTEUR D'OR

2012.02.26

42
43
44

9410
9413
9414

011075
011080
011082

2012.02.25
2012.02.14
2012.02.14

45
46
47
48

9415
9416
9417
9418

011083
011084
011086
011087

2012.02.14
2012.02.14
2012.02.14
2012.02.14

MOLDAGROVIN S.R.L., MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD

49
50
51
52

9419
9420
9456
9460

011088
011090
010973
010990

bisc &
ЦАРСКИЙ ВЕНЕЦ
МОНАСТЫРСКИЙ
РЕЦЕПТ
СТАРЫЙ МОНАХ
АНДАНТЕ
ПРЕСТО
МОЛДАВСКИЙ
ПОЛДЕНЬ
СЛАДИЦА
ТРИ ЛИЛИИ
CHATEAU MANUC
ТАЙНА ВИНОДЕЛА

MILEŞTII MICI, combinat de vinuri de
calitate, MD
Moldagrotehnica S.A., MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
MARS, INCORPORATED, US
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD

2012.02.14
2012.02.14
2012.02.15
2012.02.20

53
54
55

9464
9467
9489

011081
011117
011188

ЧЕРНЫЙ ЗНАХАРЬ
СВЯТОЙ ГРААЛЬ
Simăx S.R.L.

2012.02.14
2012.02.12
2012.02.06

56
57
58
59
60

9490
9491
9504
9505
9506

011189
011190
011214
011215
011216

ЦАРСКИЙ ТРОН
ЦАРСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ
ЦАРСКИЕ ВОРОТА
ЦАРСКИЙ ПОГРЕБ
СВЯЩЕННЫЙ ПОГРЕБ

2012.02.15
2012.02.15
2012.02.15
2012.02.15
2012.02.15

MOLDAGROVIN S.R.L., MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
SUVOROV-VIN, întreprindere
cu capital străin, MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
VINURI ADMIRABILE S.R.L., MD
SIMĂX S.R.L., firmă industrialcomercială, MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
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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
INVINCOM, firmă comercială de producţie, MD
TATA COFFEE LIMITED, IN
Gheolaris S.A., MD
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1
61

2
9507

3
011218

4

5
2012.02.21

62

9511

011223

2012.02.15

63

9518

010970

64

9581

010984

КAMOЛ
KAMOL
SHERIFF
ŞERIF
ШЕРИФ
QMS

65

9594

011074

66

9596

011093

ЗОЛОТО НА КРАСНОМ

2012.02.01

67

9597

011094

SIMĂX

2012.02.06

68

9599

011104

2012.02.21

69
70
71

9601
9602
9680

011152
011165
010992

FNG

2012.02.07
2012.02.07
2012.02.21

72
73
74
75

9769
9770
9773
9774

010912
010917
010982
011032

ТАЙНА ОТШЕЛЬНИКА
ЧЕРНЫЙ КАПИТАН
ХОЛМ РОЗ
ВЕРТОЛЕТ

2012.02.04
2012.02.04
2012.02.11
2012.02.27

76
77

9904
9907

010915
011069

ВИНО ОТШЕЛЬНИКА
GOLDEN COLLECTION

2012.02.04
2012.02.12

78
79

9994
10055

010955
010913

2012.02.13
2012.02.04

80
81

10056
10057

010954
010988

Nucuşor
МУСКАТ АЛИАНЦА
MUSCAT ALIANŢA
HAI, NOROC!
BRAVISIMO

82

10058

011001

ДУША ДОКТОРА

2012.02.28

83

10059

011028

BEL-ALCO DUNAI

2012.02.27

84

10145

011002

СИЛА МОНАХА

2012.02.28

85

10152

011191

2012.02.20

86

10153

011192

COMPANIA
CNB-TEHNOLOGIE SRL
PRO VAIT

87

10473

011021

2012.02.15

88
89

10474
11192

011022
010981

Георгиевская
Gheorghievskaia
MATRIX
URSUL ALB

90
91

11544
14560

010911
010956

МОЛОКО ВЕНЕРЫ
Roua Moldovei

2012.02.04
2012.02.13

6
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
LEVA Simion, MD

2012.02.08

ŞERIF, Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu, MD

2012.02.14

Institutul Naţional de standardizare şi
Metrologie, întreprindere de stat, MD
The Coca-Cola Company, corporaţia
statului Delaware, US
CONSONA S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
SIMĂX S.R.L., firmă industrialcomercială, MD
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
LEVA Simion, MD
SAVVUN Denis Iurievici, RU
Federaţia Naţională de Golf
a Moldovei, MD
ALANlŢA-VIN S.R.L., MD
ALANlŢA-VIN S.R.L., MD
BASVIN-CON S.R.L., MD
BORODINO, Zacrâtoe Acţionernoe
Obscestvo, RU
ALANlŢA-VIN S.R.L., MD
MILEŞTII MICI, combinat de vinuri
de calitate, MD
ENTEH S.A., MD
Alianţa-Vin S.R.L., MD

2012.02.12

2012.02.13
2012.02.21

2012.02.20

2012.02.27
2012.02.01

ENTEH S.A., MD
CARMEZ INTERNAŢIONAL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
INVINCOM, firmă comercială
de producţie, MD
BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
INVINCOM, firmă comercială
de producţie, MD
CNB-Tehnologie S.R.L., companie,
MD
CNB-Tehnologie S.R.L., companie,
MD
BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
Neomatrix S.R.L., MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
Alianţa-Vin S.R.L., MD
ENTEH S.A., MD

179

MD - BOPI 9/2011

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1

(111) Nr.
de ordine al înregistrării

1

20970

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

2

Data eliberării
duplicatului

3

4
2011.08.26

ARPELCOM S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 184, ap. 76, MD-2000, Chişinău,
Republica Moldova

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

2

3

4

5

6

1

f 2010 0061

2010.05.21

2

2011.08.05

11/2010
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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.

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate

2
BASARAB-VIN, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Moldova
GB & CO S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ,
COMPANIE, MD
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, Republica
Moldova
BASARAB-VIN, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Moldova
ICS "SUVOROV VIN" S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108, MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

3
352

4
f 2001 0031

5
2001.02.26

6
2011.02.26

371

f 2001 0041

2001.02.14

2011.02.14

372

f 2001 0044

2001.02.28

2011.02.28

379

f 2001 0021

2001.02.14

2011.02.14

5

MANOLI Irina, MD
MD-7326, Goteşti, Cantemir, Republica Moldova

892

f 2006 0024

2006.02.15

2011.02.15

6

BEST CONCRETE S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 10, MD-6801, Ialoveni,
Republica Moldova
OPEN JOINT STOCK COMPANY "OIL COMPANY
"LUKOIL" (OAO "LUKOIL"), RU
11, Sretensky Boulevard, Moscow, 101000, Federaţia
Rusă
MOMAT Oleg, MD
Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

921

f 2006 0025

2006.02.16

2011.02.16

939

f 2006 0018

2006.02.09

2011.02.09

970

f 2006 0009

2006.02.01

2011.02.01

1
1
2

3
4

7

8

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

9

BASVINEX, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7, MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova

979

f 2006 0016

2006.02.07

2011.02.07

10

COLUSVIN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Republica
Moldova
DOINA VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

994

f 2006 0022

2006.02.15

2011.02.15

1022

f 2006 0027

2006.02.28

2011.02.28

11
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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.

OPI

Nr.
titlului
de protecţie
3
-

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI

4
026985

5
7/2010

Publicat

Se va citi

6

7
(531)
CFE(5)
24.07.23; 26.04.06; 26.11.12;
27.05.24; 29.01.13
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine şi
magazine de firmă; comercializarea produselor.

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

-

027401

10/2010

35 - publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou; servicii prestate de magazine de firmă, servicii prestate de magazine; comercializarea produselor.

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

-

028722

6/2011

(320)
2010.10.29
09 - aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, topografice,
fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, verificare, 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;
automate de vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare;
echipament pentru stingerea
incendiilor;

182

(531)
-

(320)
2010.10.29
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, topografice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, verificare, 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; automate de vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor; software de calculatoare
pentru utilizarea în serviciul de
mesaje simple (SMS) şi serviciul
de mesaje multimedia (MMS);
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VII
La Comisia de contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of the AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de contestaţii a AGEPI.

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed
with the Appeals Board of the AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în august 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

3
Bayer AG, DE

4
2010.09.17
Împotriva
înregistrării mărcii

5
2011.08.16

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2010.07.12.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

CSC
Pharmaceuticals Handels
GmbH, AT

2010.07.16
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare a
mărcii

2011.08.16

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2010.04.29 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Engelhard
Arzneimittel
GmbH & Co.
KG, DE

2011.04.14
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare a
mărcii

2011.08.16

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.31 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Aktieselskabet
af 21.
november
2001, DK

2011.04.21
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare a
mărcii

2011.08.16

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.04.12 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din
clasa 35.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă
internaţională
Anopyrin
IR 999 045
2009.02.04

2

Zentiva, a.s., SK
Marcă
internaţională
ERDOMED
IR 649 438
1995.12.18

3

CSC
Pharmaceuticals
Handels GmbH,
AT
Marcă
internaţională
Nisita
IR 471 489
1982.08.20

4

Engelhard
Arzneimittel
GmbH & Co. KG,
DE
Marcă
internaţională
ONLY
IR 995 324
2008.12.16
Aktieselskabet
af 21. november
2001, DK
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1
5

2
Marcă
internaţională
COSMETICS
ATOK
International

3
Cosmetics
ATOK
International
s.r.o., CZ

4
2010.12.29
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

5
2011.08.16

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2010.10.26 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 03, 05 şi 35.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

dm-drogerie
markt GmbH +
Co. KG, DE

2011.03.29
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2011.08.16

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.03.17 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 03, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Joladol Mode
Exploitatiemaatschappij
B.V., NL

2010.10.19
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare a
mărcii

2011.08.16

ATS
Leichtmetallrader GmbH,
DE

2010.12.29
Împotriva
înregistrării mărcii

2011.08.17

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2010.07.29 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 14, 25 şi pentru produsele revendicate
în cerere din clasa 16, cu excepţia: etichete
netextile, autocolante, benzi de etichetare a
hârtiei, cutii de stocare şi păstrare din carton
sau din carton în combinaţie cu materiale
plastice şi pentru produsele revendicate din
clasa 18, cu excepţia: valize din plastic.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2010.12.21.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Hoffmann
GmbH
Qualitätswerkzeuge, DE

2010.02.22
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2011.08.17

IR 997 891
2008.12.18

6

Cosmetics ATOK
International
s.r.o., CZ
Marcă
internaţională
LIV
IR 999 354
2009.02.27

7

dm-drogerie
markt GmbH +
Co. KG, DE
Marcă
internaţională
ORSAY
IR 990 823
2008.08.19
Joladol Mode
Exploitatiemaatschappij
B.V., NL

8

Marcă naţională
CADILLAC ATS
026100
2009.11.05

9

GENERAL
MOTORS LLC,
a limited liability
company
organized and
existing under the
laws of the State
of Delaware, US
Marcă naţională
GARANT
024313
2008.10.02
Hoffmann GmbH
Qualitätswerkzeuge, DE

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2009.12.29 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 07, 08, 09, 18 şi 20.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
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1
10

2
Marcă
internaţională

3
1 IDEA ITALIA
S.p.A., IT

4
2011.04.20
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2011.08.17

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.01.26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Gallaher
Limited
Members Hill,
GB

2011.04.26
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare a
mărcii

2011.08.17

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.02.24.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Procter &
Gamble
Manufacturing
Cologne
GmbH, DE

2010.12.28
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2011.08.17

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2010.10.29 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 03 şi 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Closed JointStock
Company
"MILK
ALLIANCE",
UA

2011.04.18
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare a
mărcii

2011.08.17

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.27 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 05, 29, 30, 35 şi 43.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

IR 1018648
2009.07.07

11

1 IDEA ITALIA
S.p.A., IT
Marcă
internaţională
BLOSSOM
AROMA

12

IR 1009976
2009.07.06
Gallaher Limited
Members Hill, GB
Marcă
internaţională
Inspiré
IR 424 194
1976.08.05

13

Procter & Gamble
Manufacturing
Cologne GmbH,
DE
Marcă
internaţională

IR 1017252
2009.07.13
Closed JointStock Company
"MILK
ALLIANCE", UA
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele titularului
SANTEK S.R.L., întreprindere mixtă moldo-rusă
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Economice din 23.07.2009 (dosar nr. 2e-1163/2009),
prin care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile SANTEK S.R.L., întreprindere mixtă moldorusă, c/f 1003600008840, în temeiul notificării administratorului insolvabilităţii din 08.08.2011:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 9521 înregistrate pe numele SANTEK S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-rusă, str. Uzinelor, MD-7400, Taraclia, Republica Moldova, c/f 1003600008840;
- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
mărcii nr. 9521 din 2002.03.27, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la suspendarea procedurii de examinare a cererii
de înregistrare a mărcii internaţionale nr. 1009073,
solicitant Würth International AG
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 08.08.2011 (dosarul nr. 2-363/11):
- se suspendă, până la soluţionarea pricinii în fond, procedura de examinare a cererii de
înregistrare a mărcii internaţionale nr. 1009073, solicitant Würth International AG, Aspermontstrasse 1
CH-7000, Chur, Elveţia;
- pe perioada suspendării procedurii de examinare a cererii de înregistrare a mărcii internaţionale
nr. 1009073, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 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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LEGEA
pentru modiﬁcarea şi completarea unor acte legislative
nr. 115 din 23 iunie 2011
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128-130/363 din 5 august 2011

***
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oﬁcial al
Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art.195), cu modiﬁcările ulterioare, se modiﬁcă şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 1851 va avea următorul cuprins:
„Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
(1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, dacă este în proporţii mari, săvârşită prin:
a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător
tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în special în domeniul
literaturii, artei şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum
şi stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme în scopurile menţionate, sau orice altă formă
de valoriﬁcare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obţinerii proﬁtului, fără acordul
titularului de drepturi;
b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, precum şi
depozitarea în scopurile menţionate sau altă valoriﬁcare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod
şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu
titularii de drepturi;
c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente
tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de
difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet;
d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi limitele
exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate induce în eroare pe
beneﬁciar;
e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decât cele pentru suporturile materiale speciﬁcate
în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valoriﬁcate
fără consimţământul titularului de drepturi;
f) modiﬁcarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de protecţie
a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exemplarele
de opere sau de fonograme a informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea
de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor
conexe;
g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la
4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(2) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor de
control, falsiﬁcarea acestora, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu
amendă în mărime de la 2000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) şi (2), săvârşite:
a) de două sau de mai multe persoane;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) prin constrângere ﬁzică sau psihică;

190

MD - BOPI 9/2011
d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5
ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.”
2. Articolul 1852:
la alineatul (1), după cuvintele „sau constrângerea la coautorat” se introduc cuvintele
„ , care au cauzat daune în proporţii mari,”;
în sancţiunile alineatelor (1), (2), (3), (4), (5) şi (6), textul „de la 500” se substituie cu textul „de la 800”;
dispoziţia alineatului (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Utilizarea fără consimţământul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza identităţii ori
similitudinii cu marca înregistrată şi a identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de
marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje,
precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn
spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor
sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea,
stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor
acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,”;
după alineatul (2) se introduc alineatele (21), (22) şi (23) cu următorul cuprins:
„(21) Utilizarea comercială directă sau indirectă a unei denumiri de origine/indicaţii geograﬁce înregistrate pentru
produsele neacoperite de înregistrare în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele înregistrate sub
această denumire sau în măsura în care această utilizare permite de a proﬁta de reputaţia denumirii protejate, precum
şi uzurparea, imitarea sau evocarea asociaţiilor legate de o denumire de origine/indicaţie geograﬁcă înregistrată,
chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori
este însoţită de o expresie, cum ar ﬁ „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitaţie” ori de alte expresii similare, indicarea
falsă sau înşelătoare cu privire la provenienţa, originea, natura sau calităţile esenţiale ale produsului, care ﬁgurează
pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate, precum şi utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient
de natură să creeze o impresie eronată în privinţa originii produsului, desfăşurarea unor practici susceptibile să-l
inducă în eroare pe consumator în ceea ce priveşte originea adevărată a produsului, precum şi îndemnarea terţilor
la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale
cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(22) Orice practică susceptibilă să-l inducă în eroare pe consumator referitor la o denumire a specialităţii tradiţionale
garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate şi rezervate conform legislaţiei cu privire la protecţia indicaţiilor
geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, orice folosire în comerţ a denumirilor de produse
care ar putea ﬁ confundate cu denumirile specialităţilor tradiţionale garantate înregistrate cu rezervarea denumirii conform
legislaţiei cu privire la protecţia indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate,
orice uzurpare abuzivă sau înşelătoare a menţiunii „Specialitate tradiţională garantată” şi a simbolului naţional asociat
acesteia, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale
cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(23) Utilizarea ilegală în sensul alin.(21) a unei denumiri de origine/indicaţii geograﬁce neînregistrate, protejate în
baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor
acţiuni, săvârşite în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale
cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.”
la alineatul (7), în dispoziţie, după cifra „(2),” se introduc cifrele „(21), (22), (23),”.
3. La articolul 216, din titlul articolului şi din dispoziţia alineatului (1), cuvântul „(falsiﬁcarea)” se exclude.
4. După articolul 2461 se introduce articolul 2462 cu următorul cuprins:
„Articolul 2462. Falsiﬁcarea şi contrafacerea produselor
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(1) Falsiﬁcarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoţire, provenienţă,
calitate şi conformitate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvârşite în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la
1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de
a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(2) Contrafacerea produselor, adică acţiunile speciﬁcate la alin.(1) cu referire la produsele care constituie sau
includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni,
săvârşite în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la
1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de
a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.”
Art. II. – Articolul 276 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003
(Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art.447), cu modiﬁcările ulterioare, se modiﬁcă şi se
completează după cum urmează:
la alineatul (1), cifra „1852,” se exclude;
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazul în care organul de urmărire penală depistează nemijlocit
sau este sesizat despre săvârşirea sau pregătirea pentru săvârşirea unor infracţiuni prevăzute la art.1852, cu excepţia
infracţiunilor prevăzute la alin.(23), şi la art.1853 din Codul penal, acesta notiﬁcă titularul de drepturi sau autoritatea
abilitată conform legislaţiei privind protecţia indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale
garantate despre acestea. Dacă titularul de drepturi sau autoritatea abilitată conform legislaţiei privind protecţia
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, în termen de 15 zile lucrătoare
de la data primirii notiﬁcării, nu depune plângerea prealabilă, organul de urmărire penală nu începe urmărirea penală
în conformitate cu prevederile prezentului cod.”
Art. III. – Articolul 33 alineatul (31) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai
2003 (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art.451), cu modiﬁcările ulterioare, se modiﬁcă şi
se completează după cum urmează:
la litera a), cuvintele „(inclusiv asupra denumirilor de origine)” se substituie cu cuvintele
„ , denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate,”;
la litera b), cuvântul „contestarea” se substituie cu cuvintele „nulitatea înregistrărilor, decăderea din drepturile
asupra mărcii, precum şi contestarea”;
alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) constatarea notorietăţii mărcii.”
Art. IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oﬁcial al
Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art.15), cu modiﬁcările ulterioare, se modiﬁcă şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 96:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin:
a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător
tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în special în domeniul
literaturii, artei şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum
şi stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme în scopurile menţionate, sau orice altă formă
de valoriﬁcare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obţinerii proﬁtului, fără acordul
titularului de drepturi;
b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, precum şi
depozitarea în scopurile menţionate sau altă valoriﬁcare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod
şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu
titularii de drepturi;
c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente
tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de
difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet;
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d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi limitele
exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate induce în eroare pe
beneﬁciar;
e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decât cele pentru suporturile materiale speciﬁcate
în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valoriﬁcate
fără consimţământul titularului de drepturi;
f) modiﬁcarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de protecţie a
dreptului de autor şi a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exemplarele de
opere sau de fonograme a informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe
exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate
se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei ﬁzice, cu amendă de la
200 la 250 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 50 de unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 100 la
120 de unităţi convenţionale”, iar textul „de la 50 la 100 de unităţi convenţionale” – cu textul „de la 250 la 300 de
unităţi convenţionale”;
în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 100 de unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de la 120 la
150 de unităţi convenţionale”, iar textul „de la 100 la 200 de unităţi convenţionale” – cu textul „de la 300 la 350 de
unităţi convenţionale”.
2. Articolul 97 va avea următorul cuprins:
„Articolul 97. Utilizarea ilegală a mărcii
Utilizarea fără consimţământul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza identităţii ori
similitudinii cu marca înregistrată şi a identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de
marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje,
precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn
spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor
sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea,
stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor
acţiuni se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei ﬁzice, cu amendă
de la 200 la 300 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, sau cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.”
3. Codul se completează cu articolele 971 şi 972 cu următorul cuprins:
„Articolul 971. Utilizarea ilegală a denumirii de origine a produsului şi a indicaţiei geograﬁce
(1) Utilizarea comercială directă sau indirectă a unei denumiri de origine/indicaţii geograﬁce înregistrate pentru
produsele neacoperite de înregistrare în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele înregistrate sub
această denumire sau în măsura în care această utilizare permite de a proﬁta de reputaţia denumirii protejate, precum
şi uzurparea, imitarea sau evocarea asociaţiilor legate de o denumire de origine/indicaţie geograﬁcă înregistrată,
chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori
este însoţită de o expresie, cum ar ﬁ „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitaţie”, ori de alte expresii similare, indicarea
falsă sau înşelătoare cu privire la provenienţa, originea, natura sau calităţile esenţiale ale produsului, care ﬁgurează
pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate, precum şi utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient
de natură să creeze o impresie eronată în privinţa originii produsului, desfăşurarea unor practici susceptibile să-l
inducă în eroare pe consumator în ceea ce priveşte originea adevărată a produsului, precum şi îndemnarea terţilor
la efectuarea acestor acţiuni
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei ﬁzice, cu amendă de
la 200 la 300 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
(2) Utilizarea ilegală în sensul alin.(1) a unei denumiri de origine/indicaţii geograﬁce neînregistrate, protejate în
baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei ﬁzice, cu amendă de
la 200 la 300 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
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Articolul 972. Utilizarea ilegală a denumirilor specialităţilor tradiţionale garantate
Orice practică susceptibilă să-l inducă în eroare pe consumator referitor la o denumire a specialităţii tradiţionale
garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate şi rezervate conform prevederilor Legii privind protecţia indicaţiilor
geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, orice folosire în comerţ a denumirilor de
produse care ar putea ﬁ confundate cu denumirile specialităţilor tradiţionale garantate înregistrate cu rezervarea
denumirii conform prevederilor Legii privind protecţia indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate, orice uzurpare abuzivă sau înşelătoare a menţiunii „Specialitate tradiţională garantată” şi a
simbolului naţional asociat acesteia, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei ﬁzice, cu amendă de
la 200 la 300 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.”
4. Articolul 283 va avea următorul cuprins:
„Articolul 283. Falsiﬁcarea şi contrafacerea produselor
(1) Falsiﬁcarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoţire,
provenienţă, calitate şi conformitate, dacă această faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă de la 40 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(2) Contrafacerea, adică acţiunea speciﬁcată la alin.(1) cu referire la produsele care constituie sau includ un
obiect de proprietate intelectuală protejat, dacă această faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
5. La articolul 400 alineatul (1), cifrele „96–107” se substituie cu cifrele „96, 97, 98–107”.
6. La articolul 408 alineatul (1), după cifra „84,” se introduc cifrele „971, 972,”.
7. Articolul 440:
la alineatul (4), cifrele „96–108” se substituie cu cifrele „104–108”;
după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Prin derogare de la prevederile alin.(1)–(3), în cazul în care faptele contravenţionale speciﬁcate la art.96
alin.(1) lit.a) şi alin.(3) şi la art.97–103, cu excepţia contravenţiei prevăzute la art.971 alin.(2), au fost stabilite de
către agentul constatator, acesta notiﬁcă titularul de drepturi sau autoritatea abilitată conform Legii privind protecţia
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate despre cele constatate. Dacă
titularul de drepturi sau autoritatea abilitată conform Legii privind protecţia indicaţiilor geograﬁce, denumirilor
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notiﬁcării, nu
depune plângerea prealabilă, agentul constatator nu începe procesul contravenţional în conformitate cu prevederile
prezentului cod.”
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HOTĂRÂREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
nr. 485 din 5 iulie 2011
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea
simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor
de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 114-116/561 din 15 iulie 2011

***
În scopul creării simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate, în conformitate cu art.35 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 organizează concursul pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce protejate,
denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate.
2. Se creează Comisia naţională pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor
naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale
garantate şi se aprobă componenţa nominală a acesteia, conform anexei nr.1.
3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate,
conform anexei nr.2.
4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei naţionale sus-numite din funcţiile deţinute, atribuţiile
lor în cadrul acesteia vor ﬁ exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei
hotărâri de Guvern.
5. Responsabilitatea şi controlul asupra executării prezentei hotărâri se pun în sarcina Comisiei naţionale
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce
protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate.
6. Asigurarea tehnico-organizatorică a activităţii Comisiei naţionale create prin prezenta hotărâre se pune în
sarcina Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT
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Anexa nr.1
la Hotărârea Guvernului
nr. 485 din 5 iulie 2011

COMPONENŢA COMISIEI NAŢIONALE
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor
geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate
CALMÎC Octavian

viceministru al economiei, preşedintele Comisiei

BOLOCAN Lilia

director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, vicepreşedintele Comisiei

GUŢU Viorel

viceministru al agriculturii şi industriei alimentare

CHIRICĂ Lazăr

viceministru al mediului

ŞLAPAC Mariana

vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

LEVIŢCHI Simion

director al Departamentului mărci, modele şi desene industriale, Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală

CRISTEA Corina

jurist principal în Secţia legislaţie, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

GONCEAR Valeriu şef adjunct al Direcţiei politici în sănătate publică, Ministerul Sănătăţii
CEBOTARI Silvia

consultant principal în Direcţia patrimoniu cultural şi arte vizuale, Ministerul Culturii

TABAC Silviu

vicedirector pe activitatea ştiinţiﬁcă al Institutului Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe
a Moldovei

STAVILĂ Tudor

director al Centrului de studiu al artelor al Institutului Patrimoniului Cultural, Academia de
Ştiinţe a Moldovei

PLEŞCA Tatiana

şef adjunct al Direcţiei controlul concurenţei neloiale şi a publicităţii, Agenţia Naţională pentru
Protecţia Concurenţei

NICOLAI Vasile

director al Departamentului expertize, evaluare şi certiﬁcare, Camera de Comerţ şi Industrie

CHIURCCIU Vitalii şef al Direcţiei generale dezvoltare economică, comerţ, sfera deservirii şi relaţii economice
externe, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
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Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului
nr. 485 din 5 iulie 2011

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor
geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate
indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare
– Regulament) stabileşte modul de organizare a concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate
indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare
– concurs), condiţiile de participare şi de prezentare a materialelor, de examinare şi evaluare a lucrărilor participante
la concurs, precum şi procedura de desemnare şi premiere a câştigătorilor.
2. Obiectivul de bază al concursului constă în selectarea celor mai reuşite lucrări, elaborate în conformitate cu
cerinţele stabilite de prezentul Regulament, pentru a ﬁ înaintate Guvernului spre aprobare în calitate de simboluri
naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, protejate în
conformitate cu prevederile Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare – Lege). Simbolurile naţionale menţionate vor ﬁ utilizate
pentru marcarea produselor originare din Republica Moldova sau din alte ţări, comercializate sub o denumire de
origine protejată sau o indicaţie geograﬁcă protejată, ori a specialităţilor tradiţionale garantate, în conformitate cu
prevederile Legii.
3. Organizarea, desfăşurarea şi generalizarea rezultatelor concursului sunt efectuate de către Comisia naţională
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce
protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare – Comisia naţională),
a cărei activitate este reglementată de prezentul Regulament.
4. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului vor ﬁ acoperite din fondul de rezervă al Guvernului
şi de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI NAŢIONALE
5. Comisia naţională este constituită din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, Ministerului Culturii, Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei şi
Camerei de Comerţ şi Industrie, U.T.A. Găgăuzia.
6. Comisia naţională exercită următoarele funcţii:
a) stabileşte perioada, locul şi modul de desfăşurare a concursului, diseminează în presa republicană, la radio,
la posturile TV naţionale şi pe paginile web ale autorităţilor menţionate în pct.5 din prezentul Regulament informaţii
cu privire la concurs;
b) asigură condiţii pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului;
c) recepţionează şi examinează lucrările prezentate de participanţii la concurs în baza criteriilor stabilite în
prezentul Regulament;
d) desemnează câştigătorii concursului;
e) pregăteşte şi înaintează Guvernului propuneri privind premierea câştigătorilor concursului, precum şi
înaintează lucrările câştigătoare spre aprobare Guvernului în calitate de simboluri naţionale asociate indicaţiilor
geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate;
f) organizează ceremonia de decernare a premiilor.
7. Şedinţele Comisiei naţionale sunt prezidate de preşedinte, iar în absenţa lui, de vicepreşedintele acesteia.
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8. Lucrările de secretariat ale Comisiei naţionale şi cercetarea documentară vizând semnele distinctive
anterioare protejate pe teritoriul Republicii Moldova (mărci de produse şi/sau de servicii, semne protejate prin art.6
ter al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 1883) sunt asigurate de către Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală.
9. Cvorumul necesar pentru şedinţele Comisiei naţionale este de cel puţin 2/3 din membrii ei. Hotărârile Comisiei
naţionale se adoptă prin votul majorităţii simple din numărul celor prezenţi şi se consemnează în procese-verbale.
10. Membrii Comisiei naţionale îşi exercită funcţiile fără a ﬁ remuneraţi.

III. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS
11. La concurs poate participa orice persoană ﬁzică cetăţean al Republicii Moldova sau care are domiciliul pe
teritoriul Republicii Moldova, cu vârsta peste 18 ani, ori un grup de persoane, precum şi orice persoană juridică,
constituită în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, având sediul înregistrat, organele de conducere sau
locul principal de desfăşurare a activităţii pe teritoriul Republicii Moldova, prin depunerea unei cereri de participare,
conform formularului-tip prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
12. La concurs se prezintă lucrări elaborate independent, la comandă sau din iniţiativa colectivelor de creaţie
(colectivelor de autori).
13. Lucrarea trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
a) să reprezinte o creaţie personală şi originală a autorului (grupului de autori);
b) să reprezinte o compoziţie care va surprinde ideea unui produs de calitate, provenit din Republica Moldova,
ce poartă o indicaţie geograﬁcă protejată, o denumire de origine protejată sau constituie o specialitate tradiţională
garantată;
c) să ﬁe prezentată în dimensiunile de 8×8 cm, pe coli de hârtie A4 şi în format electronic;
d) să ﬁe realizată astfel încât să permită reproducerea ulterioară a simbolului în mass-media, inclusiv pe site-uri
web, în reviste sau ziare, în secvenţe TV, pe ambalaje, în format bi- sau tridimensional, atât în culori, cât şi în format
alb-negru;
e) pe verso să ﬁe descrisă semniﬁcaţia desenului (cel mult o pagină);
f) să nu ﬁe înrămată;
g) să conţină, după caz, inscripţia „Indicaţie geograﬁcă protejată”, „Denumire de origine protejată”, „Specialitate
tradiţională garantată” şi denumirea statului;
h) să nu conţină alte inscripţii decât cele menţionate la lit.g) din prezentul punct.
14. Un autor (un grup de autori) prezintă o singură lucrare pentru ﬁecare dintre următoarele categorii de simboluri
naţionale:
a) simbolul naţional pentru indicaţie geograﬁcă protejată;
b) simbolul naţional pentru denumire de origine protejată;
c) simbolul naţional pentru specialitate tradiţională garantată.
15. Lucrările care nu corespund cerinţelor prevăzute în punctul 13 din prezentul Regulament nu se examinează
de către Comisia naţională.
16. Participantul la concurs poartă răspundere pentru respectarea drepturilor de autor ale persoanelor terţe
şi garantează că este autorul lucrării prezentate, precum şi faptul că această lucrare nu conţine semne ce încalcă
drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.
17. La depistarea plagiatului sau altor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, Comisia naţională va
respinge lucrarea respectivă din concurs.
18. Pe perioada desfăşurării concursului, drepturile asupra lucrărilor depuse la concurs nu pot ﬁ transmise sub
nici o formă şi în nici un mod terţelor persoane şi nu pot face obiectul unei participări la alte concursuri sau expoziţii
naţionale sau internaţionale.
19. Odată înscrisă în concurs, lucrarea nu poate ﬁ retrasă.
20. Autorul (autorii) a cărui lucrare este selectată ca ﬁind câştigătoare acceptă, prin declaraţie scrisă, conform
formularului-tip prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament, transmiterea cu titlu gratuit a tuturor drepturilor
patrimoniale exclusive de autor asupra valoriﬁcării acesteia în întreaga lume şi pentru toată perioada de protecţie a
dreptului de autor asupra acestei categorii de opere în folosul statului.
21. Autorul (autorii) a cărui lucrare este selectată ca ﬁind câştigătoare, de asemenea, acceptă faptul că această
lucrare, în urma aprobării sale în calitate de un simbol naţional prin hotărâre de Guvern, va avea statut de obiect
neprotejat prin dreptul de autor.
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IV. PROCEDURA PREZENTĂRII LUCRĂRILOR LA CONCURS
22. Cererea de participare la concurs se prezintă Comisiei naţionale în termen de 30 de zile lucrătoare din
momentul anunţării concursului.
23. La cererea de participare se anexează următoarele documente:
a) copia actului de identitate, în cazul persoanei ﬁzice, sau a certiﬁcatului de înregistrare, în cazul persoanei
juridice;
b) declaraţia scrisă a autorului despre faptul că lucrarea sa este rezultatul propriei creativităţi şi că drepturile de
autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altor persoane nu au fost încălcate;
c) setul de prezentare a lucrării, în conformitate cu cerinţele prevăzute în pct.13, în special la lit.c), e), f) şi g).
24. La momentul depunerii cererii, participantul indică categoria simbolului naţional la care va concura lucrarea
depusă.
25. Participanţii la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate Comisiei naţionale. În
cazul depistării informaţiei false, participantul este exclus din concurs.
26. Cererile sunt recepţionate de către Comisia naţională (tel.40-05-00, e-mail: ofﬁce@agepi.md) la adresa:
str. Andrei Doga, nr.24/1, MD-2024, mun.Chişinău, Republica Moldova.

V. EXAMINAREA ŞI EVALUAREA LUCRĂRILOR. DESEMNAREA
ŞI PREMIEREA CÂŞTIGĂTORILOR
27. Comisia naţională examinează şi apreciază materialele prezentate la concurs, în baza criteriilor de evaluare,
în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a cererii de participare la concurs.
28. Comisia naţională evaluează lucrările prin atribuirea punctajului de la 1 la 10 pentru ﬁecare dintre următoarele
criterii:
a) originalitatea lucrării;
b) creativitatea designului;
c) includerea diverselor aspecte ale indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine sau specialităţilor tradiţionale
garantate;
d) calitatea şi acurateţea executării;
e) inteligibilitatea imaginii simbolice fără utilizarea inscripţiilor verbale;
f) orientarea universală;
g) designul simplu;
h) claritatea prezentării;
i) concepţia atemporală;
j) relevanţa descrierii lucrării.
29. Rezultatele examinării se înscriu într-un proces-verbal, semnat de către toţi membrii Comisiei naţionale, se
mediatizează în presă, la posturile TV naţionale şi se publică pe paginile web ale autorităţilor menţionate în pct.5 din
prezentul Regulament.
30. Se consideră câştigătoare ale concursului lucrările care acumulează cel mai mare punctaj (0-100).
31. Comisia naţională are dreptul de a nu stabili câştigătorul în cazul în care lucrările participante la concurs
acumulează un punctaj mai mic de 30. În cazul respectiv se anunţă un nou concurs în condiţiile prezentului Regulament.
32. Premierea câştigătorilor concursului va avea loc în cadrul ceremoniei solemne.
33. Ca urmare a selectării câştigătorilor conform categoriilor simbolurilor naţionale prevăzute în pct.14 din
prezentul Regulament, câştigătorii concursului vor ﬁ premiaţi după cum urmează:
a) premiul I – 5000 lei;
b) premiul II – 3000 lei;
c) premiul III – 2000 lei.
34. Pentru premierea câştigătorilor vor ﬁ utilizate mijloacele din fondul de rezervă al Guvernului.
35. Comisia naţională nu poartă răspundere pentru încălcările drepturilor autorilor sau ale altor titulari de drepturi
de proprietate intelectuală, comise de către participanţii la concurs.
36. Materialele prezentate Comisiei naţionale, precum şi lucrările neadmise spre examinare nu se restituie.
37. Lucrările se păstrează la Comisia naţională.
38. Litigiile apărute în urma desfăşurării concursului, care nu pot ﬁ soluţionate pe cale amiabilă, vor ﬁ soluţionate
de către instanţa de judecată.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru
crearea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geograﬁce protejate,
denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate

Formularul-tip
al cererii de participare la concursul pentru crearea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine
protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
Către Comisia naţională pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea
simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor
de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova,
tel.: 40-05-00, fax: 44-01-19
CERERE
de participare la concursul pentru crearea simbolurilor naţionale asociate
indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate
Cererea se va completa în 2 exemplare dactilograﬁate sau imprimate

I. PARTICIPANT (nume, prenume sau denumire completă, adresă, telefon şi fax cu preﬁxul
zonei, e-mail)

Numărul de identiﬁcare de stat
unic (IDNO)

II. SOLICIT participarea la concurs pentru următoarea categorie de simboluri:
□ simbolul naţional pentru indicaţie geograﬁcă protejată:
□ simbolul naţional pentru denumire de origine protejată:
□ simbolul naţional pentru specialitate tradiţională garantată
prezentate în anexă
III. ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ (nume, prenume, adresă, telefon şi fax cu preﬁxul zonei, e-mail)

IV. DOCUMENTE DEPUSE DE SOLICITANT:
V. DECLAR/ĂM că port/purtăm răspundere pentru respectarea drepturilor de autor şi garantez/ăm că sunt/em autorul/ii
lucrării prezentate, precum şi faptul că lucrarea depusă pentru concurs nu conţine semne ce încalcă drepturile de
proprietate intelectuală ale altor persoane.
VI. Conﬁrm/ăm că am citit şi am înţeles Regulamentul concursului, inclusiv prevederea referitoare la transmiterea
cu titlu gratuit a tuturor drepturilor patrimoniale exclusive de autor asupra valoriﬁcării lucrării câştigătoare în folosul
statului.
VII. a) Semnătura participantului (numele în clar):

b) Semnătura persoanei care a
recepţionat cererea (numele în clar):

Data
VII. Înregistrată:
Nr.
Data
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Anexa nr. 2
la Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru
crearea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geograﬁce protejate,
denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate

Formularul-tip
al declaraţiei câştigătorului concursului pentru crearea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate privind transferul drepturilor de autor
Către Comisia naţională pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geograﬁce protejate,
denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova,
tel.: 40-05-00, fax: 44-01-19
DECLARAŢIA
câştigătorului concursului pentru crearea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de
origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
privind transferul drepturilor de autor
Declaraţia se va completa în 2 exemplare dactilograﬁate sau imprimate
I. CÂŞTIGĂTORUL CONCURSULUI (nume, prenume sau denumire completă, adresă,
telefon şi fax cu preﬁxul zonei, e-mail)

Numărul de identiﬁcare de stat
unic (IDNO)

II. Pentru următoarea categorie de simboluri:
□ simbolul naţional pentru indicaţie geograﬁcă protejată;
□ simbolul naţional pentru denumire de origine protejată;
□ simbolul naţional pentru specialitate tradiţională garantată
prezentate în anexă
III. DECLAR/ĂM că accept/ăm transmiterea cu titlu gratuit a tuturor drepturilor patrimoniale exclusive de autor asupra
valoriﬁcării simbolului naţional creat de către mine/noi în întreaga lume şi pentru toată perioada de protecţie a
dreptului de autor asupra acestei categorii de opere în folosul statului, fără pretenţii ﬁnanciare.

IV. a) Semnătura câştigătorului concursului (numele în clar):
Data

b) Semnătura persoanei care a
recepţionat declaraţia (numele în
clar):

-----------------------------------------------------
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REGULAMENT
privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj
şi franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială
Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 612 din 12 august 2011
Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova nr. 135-138/682 din 19 august 2011

***
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a contractului de cesiune,
licenţă, gaj sau franchising privind obiectele de proprietate industrială (denumită în continuare – cerere), normele
aplicate documentelor ce urmează a ﬁ anexate la cerere, examinarea cererii şi a documentelor anexate, procedurile
de înregistrare a contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi franchising (în continuare – contracte), de înregistrare a
modiﬁcărilor contractelor, de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractelor, datele publicate în Buletinul Oﬁcial
de Proprietate Industrială al Republicii Moldova (denumit în continuare – BOPI), precum şi normele ce reglementează
activităţile conexe procedurilor nominalizate mai sus, cum ar ﬁ înscrierea datelor privind înregistrarea contractelor
în registrele naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, eliberarea adeverinţelor, notiﬁcarea persoanelor vizate
în cadrul procedurilor de înregistrare a contractelor la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (denumită în
continuare – AGEPI).
2. Contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising privind obiectele de proprietate industrială se înregistrează
la AGEPI la solicitarea părţilor contractante.

Capitolul II
ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR DE CESIUNE, LICENŢĂ, GAJ ŞI FRANCHISING
Secţiunea 1
Depunerea cererii şi a documentelor anexate
3. Solicitarea înregistrării unui contract se efectuează prin depunerea unei cereri, care se completează, prin
dactilograﬁere sau imprimare, pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, cu excepţia contractului de gaj, a cărui
înregistrare se efectuează în baza demersului uneia dintre părţile contractante.
4. La completarea formularului cererii se indică următoarele:
1) datele de identiﬁcare ale părţilor contractante (numele/denumirea şi adresa): în cazul persoanelor ﬁzice –
numele, prenumele, adresa completă, denumirea oﬁcială a ţării al cărei cetăţean este, telefonul, faxul cu preﬁxul
zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oﬁcială (eventual abrevierea folosită în mod
curent), sediul, inclusiv adresa şi denumirea oﬁcială a ţării, conform legislaţiei căreia a fost instituită, telefonul, faxul
cu preﬁxul zonei, adresa de e-mail. Părţile contractante indică codul ţării, conform normei Organizaţiei Mondiale de
Proprietate Intelectuală ST.3 (BOPI). Persoanele ﬁzice şi juridice din Republica Moldova vor indica, de asemenea,
şi numărul de identiﬁcare de stat unic (IDNO/IDNP);
2) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat conform subpunctului 1) din prezentul punct, dacă
pentru înregistrarea contractului a fost desemnat un atare reprezentant/mandatar. În cazul în care sunt indicate
mai multe adrese ale reprezentantului/mandatarului autorizat sau dacă pentru înregistrarea contractului au fost
desemnaţi mai mulţi reprezentanţi/mandatari autorizaţi cu adrese diferite, în cerere trebuie să se precizeze care
adresă se va lua în considerare;
3) numele, prenumele şi adresa persoanei desemnate pentru corespondenţa cu AGEPI;
4) datele ce permit identiﬁcarea obiectului de proprietate industrială, după caz:
a) numărul titlului de protecţie, sau, în lipsa acestuia:
b) numărul şi data de depozit a cererii de înregistrare a obiectului de proprietate industrială, sau, în lipsa acestora:
c) numărul şi data de intrare atribuit cererii de înregistrare a obiectului de proprietate industrială.
În cazul în care contractul vizează mai multe obiecte de proprietate industrială, cererea trebuie să conţină date
privind identiﬁcarea ﬁecărui obiect de proprietate industrială în parte;
5) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de conﬁrmare a modiﬁcării datelor, dacă cererea se referă la
înregistrarea unui contract de cesiune, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou titlu de protecţie;
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6) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui, data semnării cererii (dacă
partea contractantă este persoană juridică, cererea este semnată de conducătorul unităţii, ﬁind indicată funcţia,
numele şi prenumele semnatarului). În cazul în care în calitate de părţi contractante sunt menţionate mai multe
persoane, cererea este semnată de ﬁecare persoană în parte. Cererea poate ﬁ semnată de reprezentantul/
mandatarul autorizat, dacă acest drept reiese expres din procura eliberată pe numele acestuia. În cazul prezentării
unor date pe ﬁle suplimentare, ﬁecare ﬁlă este semnată în acelaşi mod.
5. În cazul aplicării în cerere a unor ştersături, corectări sau includerii în cerere a unor cuvinte scrise adăugător,
locurile modiﬁcate ale acestora sunt succedate de semnătură, conform punctului 4 subpunctul 6) din prezentul
Regulament.
6. Cererea trebuie să se refere la înregistrarea unui singur contract, care poate să includă unul sau mai multe
obiecte de proprietate industrială înregistrate la AGEPI.
7. Prin derogare de la prevederile punctului 6 din prezentul Regulament, contractele de cesiune se pot referi şi
la cererile de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială.
8. În cazul în care se solicită înregistrarea unui contract referitor la mai multe obiecte de proprietate industrială,
este suﬁcientă depunerea unei singure cereri cu condiţia ca datele speciﬁcate conform punctului 4 subpunctul 4)
din prezentul Regulament să ﬁe indicate în cerere, să ﬁe aceleaşi părţi contractante şi aceeaşi sferă de întindere a
drepturilor transmise prin contract referitor la toate obiectele de proprietate industrială la care se referă contractul.
9. La cerere se anexează următoarele documente, după caz:
1) procura semnată de părţile contractante, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului
(reprezentanţilor)/mandatarului autorizat (mandatarilor autorizaţi);
2) contractul de cesiune, licenţă, gaj sau franchising în cazul în care transmiterea drepturilor se efectuează
conform acordului benevol încheiat între părţile contractante;
3) hotărârea instanţei de judecată privind transmiterea drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială, în
cazul în care transmiterea drepturilor se efectuează în temeiul hotărârii instanţei de judecată;
4) actul normativ ce reglementează transmiterea drepturilor asupra obiectului (obiectelor) de proprietate
industrială, în cazul în care transmiterea drepturilor se efectuează în temeiul executării unor prevederi normative;
5) copia hotărârii adunării generale a membrilor societăţii, prin care s-a decis transmiterea drepturilor, în cazul
cesionării drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială de către o persoană juridică către o persoana ﬁzică;
6) traducerea în limba de stat a documentelor anexate, dacă acestea sunt depuse în altă limbă decât cea de
stat;
7) dovada de plată a taxei pentru înregistrarea contractului.
10. În cazul în care temeiul transmiterii drepturilor privind obiectul de proprietate industrială constituie contractul
încheiat între părţi, acesta se prezintă în una din următoarele forme:
1) contractul în original sau extrasul din acesta în original, semnate de ambele părţi;
2) copia contractului sau a extrasului din acesta legalizate de notar.
11. Dacă contractul se referă la un obiect de proprietate industrială, cererea şi documentele anexate se depun în:
1) 2 exemplare, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de cesiune;
2) 4 exemplare, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de licenţă, gaj sau franchising.
Dacă contractul se referă la două sau la mai multe obiecte de proprietate industrială, cererea şi documentele
anexate se depun într-un număr de exemplare mai mare cu o unitate decât numărul obiectelor de proprietate
industrială incluse în contract.
12. Documentele menţionate la punctul 9 din prezentul Regulament se depun odată cu cererea sau în termen
de 2 luni de la data depunerii cererii.
13. Cererea şi documentele anexate se întocmesc în limba de stat. Cererea care nu este prezentată în limba de
stat nu se înregistrează şi se returnează persoanei care a depus-o.
14. În cazul în care contractul este întocmit în altă limbă decât cea de stat, se prezintă traducerea acestuia, a
cărei autenticitate este certiﬁcată de către o persoană licenţiată în limbi moderne.
15. Persoana care recepţionează documentele aferente cererii înscrie pe formularul cererii data şi numărul de
intrare la AGEPI şi semnează toate exemplarele depuse.
16. Solicitantul sau titularul are dreptul de a revoca cererea până la emiterea deciziei de înregistrare sau de
respingere a înregistrării contractului şi poate cere restituirea taxei achitate prin depunerea unei cereri în scris în
acest sens. Taxa achitată se restituie dacă, la momentul revocării, procedura de examinare a înregistrării contractului
nu a fost iniţiată.
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Secţiunea 2
Procedura de examinare a cererii şi a documentelor anexate
17. Examinarea cererii şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 3 luni de la data înregistrării
cererii la AGEPI.
18. În cazul solicitării înregistrării unui contract care se referă la unul sau mai multe obiecte de proprietate
industrială pentru care nu au fost eliberate titluri de protecţie, procedura de examinare a cererilor de înregistrare
a acestor obiecte de proprietate industrială se suspendă până la emiterea unei decizii de înregistrare sau de
respingere a înregistrării contractului.
19. În procesul de examinare a cererii şi a documentelor anexate se veriﬁcă:
1) existenţa solicitării de înregistrare a contractului perfectată pe un formular-tip al cererii, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament;
2) existenţa altor documente necesare efectuării procedurii de înregistrare a contratului, stabilite conform
punctului 9 din prezentul Regulament;
3) corespunderea datelor indicate în cerere şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în
registrele naţionale de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială;
4) existenţa acordului expres al solicitantului/titularului privind transmiterea drepturilor referitor la obiectul de
proprietate industrială, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de cesiune, licenţă sau franchising,
sau existenţa acordului expres al debitorului gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului obligaţiei garantate, în
cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de gaj;
5) corespunderea documentelor anexate şi a contractului cu prevederile prezentului Regulament şi legislaţiei
în vigoare;
6) existenţa dovezii de plată a taxei pentru înregistrarea contractului.
20. Dacă în procesul examinării se constată că cererea şi/sau documentele anexate cererii nu corespund
cerinţelor stabilite în prezentul Regulament sau dacă lipsesc unele dintre documentele enumerate la punctul 9, AGEPI
notiﬁcă solicitantul/titularul sau reprezentantul/mandatarul autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat prin
procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data expedierii notiﬁcării pentru remedierea iregularităţilor constatate
sau pentru prezentarea documentelor lipsă, precizând modalitatea de remediere a iregularităţilor constatate.
21. Termenul de examinare a cererii depuse se prelungeşte şi se calculează de la data remedierii ultimei
iregularităţi sau a prezentării ultimului document lipsă.
22. AGEPI poate solicita prezentarea unor dovezi suplimentare referitoare la veridicitatea datelor din cerere sau
din documentele anexate cererii, dacă în procesul examinării cererii şi a documentelor anexate apar dubii justiﬁcate
privind veridicitatea informaţiei conţinute în documentele examinate.
23. Înregistrarea contractelor se suspendă conform încheierii instanţei judecătoreşti.

Secţiunea 3
Înregistrarea contractelor
24. AGEPI emite decizia de înregistrare a contractului, dacă în procesul examinării se constată că cererea şi
documentele anexate corespund prevederilor legislaţiei în vigoare şi dacă întrunesc condiţiile stabilite de prezentul
Regulament.
25. În cazul emiterii deciziei de înregistrare a contractului, AGEPI înscrie în registrele naţionale ale obiectelor de
proprietate industriale şi în baza de date corespunzătoare informaţia privind înregistrarea contractului. Pe ﬁecare ﬁlă
a ﬁecărui exemplar al contractului se aplică ştampila „Înregistrat” şi se înscrie numărul şi data înregistrării. AGEPI
remite în adresa ﬁecărei părţi contractante câte un exemplar al contractului înregistrat, cu excepţia contractului de
cesiune.
26. AGEPI emite decizia de respingere a înregistrării contractului dacă:
1) iregularităţile constatate nu sunt remediate sau documentele lipsă nu sunt prezentate în termenul acordat
conform punctului 20 din prezentul Regulament şi dacă nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit;
2) partea contractantă care transmite drepturile asupra obiectului de proprietate industrială referitor la care a
fost încheiat contractul nu este titularul/solicitantul respectivului obiect de proprietate industrială;
3) conţinutul contractului nu reglementează:
a) părţile contractului;
b) obiectul/obiectele de proprietate industrială referitor la care este încheiat contractul;
c) tipul contractului şi sfera de întindere a drepturilor acordate prin intermediul contractului;
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d) acordul expres al solicitantului/titularului privind transmiterea drepturilor asupra obiectului de proprietate
industrială în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de cesiune, licenţă sau franchising, sau acordul
expres al debitorului gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului obligaţiei garantate, în cazul în care se solicită
înregistrarea unui contract de gaj;
e) clauza că produsele licenţiatului, prin calitatea lor, nu au fost inferioare celor ale licenţiarului şi că licenţiarul
va exercita controlul îndeplinirii acestei clauze, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de licenţă care
se referă la o marcă;
4) contractul face referire la date ce nu corespund datelor incluse în registrele naţionale privind obiectele de
proprietate industrială;
5) contractul cade sub incidenţa art.26 alin.(5) din Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor
sau contractul conţine prevederi conform art.27 alin.(4) din Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia
mărcilor, în cazul în care se solicită înregistrarea unui contract de cesiune, sau, după caz, licenţă referitor la o marcă;
6) contractul conţine prevederi conform art.29 alin.(5) din Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia
desenelor şi modelelor industriale;
7) contractul nu este semnat de ambele părţi contractante, inclusiv nu este semnat de toţi solicitanţii/titularii
obiectului de proprietate industrială, în cazul în care obiectul de proprietate industrială la care se referă contractul
aparţine mai multor solicitanţi/titulari;
8) contractul conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau conţine prevederi ce se exclud reciproc.

Capitolul III
CONTRACTUL DE CESIUNE
27. Transmiterea drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială poate ﬁ realizată prin intermediul unui
contract de cesiune:
a) prin care se transmit cesionarului toate drepturile conferite de titlul de protecţie sau cererea de înregistrare a
obiectului de proprietate industrială (cesiune totală);
b) prin care cesiunea este limitată din punctul de vedere al întinderii protecţiei conferite de titlul de protecţie sau
de cererea de înregistrare a obiectului de proprietate industrială (cesiune parţială).
28. Contractul de cesiune include următoarele clauze:
1) indicaţii privind tipul cesiunii (totală sau parţială);
2) numărul şi data de depozit ale obiectului de proprietate industrială sau numărul titlului de protecţie al acestuia;
3) lista produselor şi/sau a serviciilor cesionate, grupate în conformitate cu Aranjamentul de la Nisa privind
clasiﬁcarea internaţională a produselor şi serviciilor, în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957 (Monitorul
Oﬁcial al Republicii Moldova, ediţia oﬁcială „Tratate internaţionale”, 1999, volumul 13, pag. 163), revăzut şi modiﬁcat
(în continuare – Clasiﬁcarea de la Nisa), ﬁecare grupă ﬁind precedată de numărul clasei din această clasiﬁcare
căreia îi aparţin produsele şi/sau serviciile cesionate, în cazul în care transmiterea drepturilor asupra mărcii se
efectuează printr-un contract de cesiune parţială a produselor şi/sau a serviciilor;
4) indicaţii privind numărul desenelor şi al modelelor industriale cesionate, precum şi numărul de ordine al
acestora, în cazul în care transmiterea drepturilor asupra desenelor şi modelelor industriale vizează cererea/
certiﬁcatul de înregistrare multiplă;
5) teritoriul în limitele căruia urmează a ﬁ exploatat obiectul de proprietate industrială, în cazul în care transmiterea
drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială se efectuează printr-un contract de cesiune parţială privind
teritoriul exploatării obiectului de proprietate industrială;
6) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă
este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unităţii, ﬁind indicată funcţia, numele şi prenumele
semnatarului, şi se aplică ştampila;
7) locul şi data semnării contractului.
29. În cazul înregistrării unui contract de cesiune parţială, numărul depozitului şi/sau numărul titlului de protecţie
se atribuie în felul următor: cedentul păstrează numărul existent al depozitului şi/sau titlului de protecţie, iar cesionarul
obţine numărul depozitului sau înregistrării urmat de litera „A”, scrisă cu majusculă.
30. Examinarea ulterioară a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate industrială, rezultate în urma
înregistrării contractului de cesiune parţială, se efectuează separat pentru ﬁecare solicitant în parte.
31. În temeiul punctului 30 din prezentul Regulament, dacă cererile de înregistrare a obiectelor de proprietate
industrială corespund condiţiilor legale de înregistrare şi eliberare a titlurilor de protecţie, se emite câte o decizie de
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înregistrare pentru ﬁecare solicitant în parte şi se eliberează câte un titlu de protecţie pentru ﬁecare titular în parte. Fiecare
înregistrare conferă dreptul exclusiv în limitele întinderii protecţiei stabilită conform contractului de cesiune parţială.
32. La solicitarea titularului, menţionată în cererea de înregistrare a contractului, AGEPI eliberează o adeverinţă
de conﬁrmare a modiﬁcării datelor în urma înregistrării contractului de cesiune, dacă nu a fost solicitată eliberarea
unui nou titlu de protecţie care să includă această modiﬁcare.
33. AGEPI eliberează un nou titlu de protecţie la solicitarea noului titular al obiectului de proprietate industrială,
cu condiţia returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie sau a duplicatului acestuia, eliberat ca urmare a
pierderii originalul titlului de protecţie.

Capitolul IV
CONTRACTUL DE LICENŢĂ
34. Transmiterea drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială în baza contractului de licenţă poate ﬁ
realizată prin intermediul unui contract de licenţă, prin care:
1) drepturile privind obiectul de proprietate industrială se transmit unui singur licenţiat (licenţă exclusivă); sau
2) licenţiarul îşi rezervă dreptul de a încheia contracte de licenţă referitor la acelaşi obiect de proprietate
industrială cu alţi licenţiaţi (licenţă neexclusivă);
3) licenţiatului i se transmit toate drepturile conferite de titlul de protecţie a obiectului de proprietate industrială,
pe întreg teritoriul, titularul obiectului de proprietate industrială ﬁind licenţiarul (licenţă totală); sau
4) transmiterea drepturilor este limitată din punctul de vedere al întinderii protecţiei conferite de titlul de protecţie
al obiectului de proprietate industrială (licenţă parţială).
35. Contractul de licenţă include următoarele clauze:
1) indicaţii privind tipul licenţei (exclusivă sau neexclusivă, totală sau parţială);
2) numărul titlului de protecţie al obiectului de proprietate industrială;
3) indicaţii privind dreptul licenţiatului de a încheia contracte de sublicenţă, după caz;
4) lista produselor şi/sau a serviciilor, grupate în conformitate cu Clasiﬁcarea de la Nisa, ﬁecare grupă ﬁind
precedată de numărul clasei din această Clasiﬁcare, căreia îi aparţin produsele şi/sau serviciile supuse licenţierii, în
cazul în care transmiterea drepturilor asupra mărcii se efectuează printr-un contract de licenţă parţială a produselor
şi/sau a serviciilor, incluse în certiﬁcatul de înregistrare a mărcii;
5) indicaţii privind numărul desenelor şi al modelelor industriale, precum şi numărul de ordine al acestora, în
cazul în care printr-un contract de licenţă parţială, ce vizează o cerere/certiﬁcat de înregistrare multiplă, transmiterea
drepturilor se realizează pentru o parte de desene şi modele industriale;
6) teritoriul în limitele căruia urmează a ﬁ exploatat de către licenţiat obiectul de proprietate industrială, în
cazul în care transmiterea drepturilor asupra obiectului de proprietate industrială se efectuează printr-un contract de
licenţă parţială privind teritoriul exploatării obiectului de proprietate industrială;
7) speciﬁcarea drepturilor transmise în cazul licenţei parţiale;
8) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă
este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unităţii, ﬁind indicată funcţia, numele şi prenumele
semnatarului, şi se aplică ştampila;
9) termenul de valabilitate a contractului;
10) locul şi data semnării contractului.
36. Contractul de sublicenţă poate ﬁ admis pentru înregistrare cu condiţia că contractul de licenţă căruia îi
corespunde este înregistrat la AGEPI.
37. Înregistrarea contractului de sublicenţă se realizează în conformitate cu procedura de înregistrare a
contractului de licenţă.
38. La cererea de înregistrare a contractului de sublicenţă se anexează şi contractul (actul) ce reglementează
dreptul încheierii de către licenţiat a contractului de sublicenţă.
39. Se respinge înregistrarea contractului de sublicenţă, dacă contractul de licenţă căruia îi corespunde:
1) nu satisface condiţiile stabilite la punctele 36 şi 38 din prezentul Regulament;
2) nu acoperă drepturile pretinse a ﬁ transmise prin contractul de sublicenţă.
40. În cazul în care termenul contractului de sublicenţă este mai mare decât termenul contractului de licenţă,
contractul de sublicenţă se înregistrează pe un termen ce nu depăşeşte termenul de valabilitate a contractului de licenţă.
41. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de licenţă are ca efect radierea informaţiei privind
înregistrarea contractului de sublicenţă.
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Capitolul V
CONTRACTUL DE GAJ
42. Înregistrarea contractului de gaj se realizează în baza unui demers, care trebuie să conţină următoarele:
1) datele de identiﬁcare ale debitorului gajist şi ale creditorului gajist, cu respectarea condiţiilor stabilite la punctul
4 subpunctul 1) din prezentul Regulament;
2) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, cu respectarea condiţiilor stabilite la punctul 4
subpunctul 1) din prezentul Regulament, dacă pentru înregistrarea contractului a fost desemnat un reprezentant/
mandatar autorizat;
3) numărul titlului de protecţie la care se referă gajul;
4) adresa pentru corespondenţă;
5) semnătura părţii contractante care a solicitat înregistrarea contractului de gaj, cu indicarea lizibilă a numelui şi
a prenumelui; dacă partea contractantă este persoană juridică, demersul este semnat de conducătorul unităţii, ﬁind
indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului, şi se aplică ştampila.
43. Contractul de gaj include următoarele clauze:
1) obiectul gajului (numărul titlului de protecţie al obiectului de proprietate industrială şi descrierea acestuia);
2) esenţa şi scadenţa creanţei garantate prin gaj şi valoarea maximă a acesteia fără dobânzi şi alte cheltuieli;
3) acordul expres al debitorului gajist de a constitui un gaj în favoarea creditorului obligaţiei garantate;
4) clauze privind permiterea sau interzicerea gajului ulterior;
5) drepturile de care dispune creditorul gajist referitoare la exercitarea gajului;
6) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă
este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unităţii, ﬁind indicată funcţia, numele şi prenumele
semnatarului, şi se aplică ştampila;
7) locul şi data semnării contractului.
44. În contractul de gaj părţile pot stabili drepturi, obligaţii şi condiţii suplimentare celor prevăzute de prezentul
Regulament, dacă acestea nu contravin legislaţiei.

Capitolul VI
CONTRACTUL DE FRANCHISING
45. Contractul de franchising include următoarele clauze:
1) numărul titlului de protecţie al obiectului de proprietate industrială;
2) indicaţii privind dreptul franchiserului de a încheia contracte de subfranchising, după caz;
3) teritoriul pe care va ﬁ folosită marca franchiserului;
4) descrierea completă a programului de prestare a franchisei;
5) semnăturile părţilor contractante, cu indicarea lizibilă a numelui şi a prenumelui; dacă partea contractantă
este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unităţii, ﬁind indicată funcţia, numele şi prenumele
semnatarului, şi se aplică ştampila;
6) termenul de valabilitate a contractului;
7) locul şi data semnării contractului.
46. Înregistrarea contractului de subfranchising se realizează în conformitate cu procedura stabilită de
înregistrare a contractului de franchising.
47. Contractul de subfranchising poate ﬁ admis pentru înregistrare cu condiţia că contractul de franchising
căruia îi corespunde este înregistrat.

Capitolul VII
PROCEDURI APLICATE
Secţiunea 1
Modiﬁcarea contractelor
48. La solicitarea părţilor contractante, AGEPI înregistrează modiﬁcările rezultate din revizuirea clauzelor
contractului de licenţă, gaj sau franchising sau din completarea acestuia cu noi clauze, cu condiţia că contractul la
care se referă modiﬁcarea este înregistrat la AGEPI.
49. AGEPI înregistrează modiﬁcări ale contractului care se referă la:
1) datele privind părţile contractante (numele şi/sau adresa, în cazul în care partea contractantă, ale cărei date
se modiﬁcă, este o persoană ﬁzică, denumirea şi/sau sediul, în cazul în care partea contractantă, ale cărei date se
modiﬁcă, este o persoană juridică);
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2) obiectul contractului (includerea sau excluderea unui/unor obiecte de proprietate industrială), în cazul
modiﬁcării unui contract care vizează mai multe obiecte de proprietate industrială;
3) termenul de valabilitate a contractului;
4) teritoriul în care contractul produce efecte juridice;
5) forma de transmitere a obiectului de proprietate industrială;
6) drepturile transmise.
50. Cererea de înregistrare a modiﬁcării contractului se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, completat
prin dactilograﬁere sau imprimare şi conţine:
1) datele de identiﬁcare ale părţilor contractante, cu respectarea cerinţelor stabilite la punctul 4 subpunctul 1)
din prezentul Regulament;
2) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, cu respectarea cerinţelor stabilite la punctul
4 subpunctul 1) din prezentul Regulament, dacă pentru înscrierea modiﬁcărilor contractului a fost desemnat un
reprezentant/mandatar autorizat;
3) numele, prenumele şi adresa persoanei desemnate pentru corespondenţă cu AGEPI;
4) numărul titlului de protecţie a obiectului de proprietate industrială la care se referă contractul;
5) date despre contractul înregistrat (data şi numărul înregistrării contractului, nr. BOPI în care a fost publicată
informaţia privind înregistrarea acestuia);
6) semnăturile părţilor contractante, cu respectarea cerinţelor stabilite la punctul 4 subpunctul 6) din prezentul
Regulament.
51. La cererea de înregistrare a modiﬁcării contractului se anexează următoarele documente, după caz:
1) procura semnată de părţile contractante, dacă cererea de înregistrare a modiﬁcării contractului se depune
prin intermediul reprezentantului (reprezentanţilor)/mandatarului autorizat (mandatarilor autorizaţi);
2) acordul adiţional de modiﬁcare a contractului înregistrat, semnat de părţile contractante;
3) dovada de plată a taxei pentru înregistrarea modiﬁcării contractului.
52. Examinarea cererii de înregistrare a modiﬁcării contractului şi a documentelor anexate se efectuează în
termen de 2 luni de la data înregistrării acesteia la AGEPI. Dacă în procesul examinării se constată că cererea
de înregistrare a modiﬁcării contractului şi/sau documentele anexate nu corespund cerinţelor stabilite în prezentul
Regulament sau dacă lipsesc unele dintre documentele enumerate la punctul 51 din prezentul Regulament, AGEPI
notiﬁcă solicitantul/titularul sau reprezentantul/mandatarul autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat prin
procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data expedierii notiﬁcării pentru remedierea iregularităţilor constatate
sau pentru prezentarea documentelor lipsă, precizând modalitatea de remediere a iregularităţilor constatate.
53. Înregistrarea modiﬁcării contractului se respinge dacă:
1) contractul la care se referă modiﬁcarea nu este înregistrat la AGEPI;
2) iregularităţile constate nu sunt remediate sau documentele lipsă nu sunt prezentate în termenul acordat
conform punctului 52 din prezentul Regulament şi nu este depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit;
3) contractul adiţional nu este semnat de părţile contractante;
4) contractul adiţional conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau conţine prevederi ce se exclud
reciproc.

Secţiunea 2
Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului
54. În urma încetării efectelor contractului de licenţă, gaj sau franchising, AGEPI radiază informaţia despre
contract din registrele naţionale ale obiectelor de proprietate industrială.
55. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de licenţă, gaj şi franchising se realizează şi la
solicitarea părţii contractante interesate, prin depunerea la AGEPI a unei declaraţii în formă scrisă, semnată de
ambele părţi contractante, care este însoţită de următoarele documente:
1) acordul privind rezilierea contractului semnat de ambele părţi, cu respectarea condiţiilor stabilite conform
punctului 4 subpunctul 6) din prezentul Regulament sau hotărârea instanţei de judecată;
2) procura, în cazul în care declaraţia referitoare la radierea informaţiei privind înregistrarea contractului se
depune prin reprezentant/mandatar autorizat;
3) dovada de plată a taxei de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractului.
56. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de gaj poate ﬁ realizată şi la solicitarea terţului, care a
dobândit obiectul gajului, în baza următoarelor temeiuri, după caz:
1) declaraţia în formă scrisă a creditorului gajist despre renunţarea la gaj;
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2) hotărârea deﬁnitivă a instanţei judecătoreşti.
57. În termen de 2 luni din momentul solicitării radierii informaţiei privind înregistrarea contractului, în cazul în
care sunt respectate condiţiile stabilite la punctul 55, după caz punctul 56 din prezentul Regulament, AGEPI emite
decizia de radiere a informaţiei privind înregistrarea contractului, care se eliberează ambelor părţi contractante sau
reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă acesta a fost desemnat.

Secţiunea 3
Reprezentarea
58. Părţile semnatare ale contractului pot ﬁ reprezentate în procedurile desfăşurate la AGEPI de un reprezentant
sau de un mandatar autorizat. Persoanele ﬁzice sau juridice care nu au domiciliul, sediul sau o întreprindere
înregistrată în Republica Moldova vor ﬁ reprezentante în faţa AGEPI de un mandatar autorizat împuternicit printr-o
procură.
59. Procura privind desemnarea unui reprezentant/mandatar autorizat trebuie să conţină menţiunea expresă
privind intermedierea înregistrării contractului la AGEPI, obiectul (obiectele) de proprietate industrială la care se
referă contractul, cu indicarea datelor speciﬁcate, conform punctului 4 subpunctul 4) din prezentul Regulament şi
semnătura persoanei reprezentate.
60. În cazul în care apar dubii privind veridicitatea semnăturii unei persoane ﬁzice aplicată pe procura de
desemnare a reprezentantului/mandatarului autorizat, AGEPI poate solicita autentiﬁcarea procurii.
61. Procura poate ﬁ eliberată pentru gestiunea acţiunilor referitoare la unul sau mai multe obiecte de proprietate
industrială şi se depune într-un număr suﬁcient de copii pentru ﬁecare obiect de proprietate industrială în parte.
62. Dacă procura nu este depusă în termenul acordat, conform prevederilor punctului 20 din prezentul
Regulament, acţiunile reprezentantului/mandatarului autorizat se consideră neefectuate şi AGEPI emite decizia de
respingere a înregistrării contractului, cu excepţia cazurilor în care există conﬁrmarea ulterioară a reprezentatului
privind acţiunile realizate de reprezentantul/mandatarul autorizat.
63. Dacă pentru înregistrarea aceluiaşi contract sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi/mandatari autorizaţi,
gestionarea acţiunilor privind procedura de înregistrare a contractului la AGEPI se realizează cu unul dintre
reprezentanţii/mandatarii autorizaţi, în lipsa unei menţiuni exprese a părţilor contractante.

Secţiunea 4
Modalitatea de percepere a taxelor
64. Înregistrarea contractului, înregistrarea modiﬁcării contractului, precum şi radierea informaţiei privind
înregistrarea contractului sunt supuse taxelor. Taxa se achită odată cu solicitarea realizării acţiunii sau în termen de
2 luni de la expedierea notiﬁcării AGEPI privind necesitatea achitării taxei.
65. Documentele de plată trebuie să conţină datele necesare pentru identiﬁcarea cererii/declaraţiei depuse la
AGEPI, în caz contrar achitarea taxei nu se ia în considerare şi cuantumul ei se restituie persoanei care a achitat-o.
66. În cazul înregistrării unui contract sau înregistrării modiﬁcării în contract, care se referă la mai multe obiecte
de proprietate industrială, taxa se achită pentru ﬁecare obiect de proprietate industrială în parte. În acest caz,
dovada de plată a taxei se prezintă într-un număr suﬁcient de copii pentru a ﬁ anexate la ﬁecare dosar.
67. Taxele achitate după expirarea termenului acordat se restituie plătitorului, iar procedura de înregistrare a
contractului nu se efectuează.
68. În cazul cesiunii drepturilor, solicitantul, titularul sau succesorul de drepturi care nu îndeplineşte condiţiile
de acordare a înlesnirilor, speciﬁcate conform Hotărârii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la taxele
pentru servicii cu semniﬁcaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (Monitorul Oﬁcial al
Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.625), cu modiﬁcările şi completările ulterioare, este obligat să plătească taxa
neachitată anterior sau să lichideze diferenţa, în cazul achitării parţiale.

Secţiunea 5
Publicarea datelor
69. Datele referitoare la înregistrarea contractului se publică în BOPI în decurs de 1 lună de la data emiterii
deciziei de înregistrare a contractului, cu excepţia datelor privind contractele de cesiune a drepturilor asupra
obiectelor de proprietate industrială ale căror date privind cererile de înregistrare nu au fost publicate.
70. Publicarea datelor privind înregistrarea contractului cuprinde următoarele informaţii:
1) numărul curent;
2) tipul obiectului de proprietate industrială;
3) numărul depozitului;
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4) data depozitului;
5) numărul titlului de protecţie, după caz;
6) numărul BOPI în care a fost publicată informaţia privind obiectul de proprietate industrială;
7) date despre părţile contractante;
8) numărul şi data înregistrării contractului.
71. Datele privind contractele de licenţă şi frachising reziliate, datele privind stingerea gajului, precum şi
modiﬁcările operate în contractele de licenţă, gaj şi franchising se publică în BOPI.

Secţiunea 6
Termene
72. La calcularea termenelor şi la stabilirea altor aspecte juridice referitor la termene se aplică prevederile
corespunzătoare ale Codului civil al Republicii Moldova.
73. Părţile contractante sau alt participant la procedura de înregistrare a contractului la AGEPI poate solicita
prelungirea unui termen prin depunerea unei cereri în acest sens până la expirarea termenului prescris. Cererea de
prelungire a termenului se consideră depusă după achitarea taxei corespunzătoare.
74. Prelungirea termenului, conform punctului 73 din prezentul Regulament, nu poate depăşi perioada de 6 luni
de la data depunerii cererii de înregistrare a contractului.
75. Expirarea valabilităţii titlului de protecţie la care se referă contractul de licenţă, gaj şi franchising are ca efect
radierea informaţiei despre contract din registrele naţionale ale obiectelor de proprietate industrială.
76. Termenul de înregistrare a contractelor de licenţă, gaj şi franchising poate ﬁ prelungit, la cererea părţilor
contractante, pentru o nouă perioadă, care nu poate depăşi perioada de valabilitate a titlului de protecţie.

Secţiunea 7
Formulare. Notiﬁcări
77. Formularele referitoare la procedura de înregistrare a contractelor se elaborează de AGEPI şi se pun la
dispoziţia persoanelor interesate pe site-ul AGEPI pe adresa www.agepi.md.
78. Prin notiﬁcare se înţelege orice document transmis de AGEPI, inclusiv deciziile. Notiﬁcările se expediază la
adresa de corespondenţă.
79. Deciziile emise se întocmesc pe formulare tip, aprobate de AGEPI.
80. AGEPI emite următoarele decizii, după caz:
1) de înregistrare a contractului;
2) de respingere a înregistrării contractului;
3) de acceptare a înregistrării modiﬁcărilor în contractul de licenţă, gaj sau franchising;
4) de respingere a înregistrării modiﬁcărilor în contractul de licenţă, gaj sau franchising;
5) de radiere a înregistrării contractului de licenţă, gaj sau franchising.
81. Deciziile emise pot ﬁ contestate în baza Hotărârii Guvernului nr.257 din 2 aprilie 2009 “Cu privire la aprobarea
Regulamentului Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” (Monitorul Oﬁcial al
Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.311), cu modiﬁcările ulterioare.
82. În funcţie de tipul contractului, AGEPI emite decizii:
a) în 2 exemplare, în cazul contractului de cesiune – un exemplar pentru dosar şi unul pentru cesionar;
b) în 4 exemplare, în cazul unui contract de licenţă, gaj sau franchising – 2 exemplare pentru dosare şi 2 pentru
ambele părţi.
83. Orice decizie emisă de AGEPI în temeiul prevederilor prezentului Regulament se notiﬁcă părţilor contractante
sau reprezentanţilor/mandatarilor autorizaţi ai acestora, dacă aceştia au fost desemnaţi. În cazul în care părţile
contractante au desemnat un reprezentant/mandatar autorizat comun, decizia se notiﬁcă reprezentantului/
mandatarului autorizat.
84. Notiﬁcarea poate ﬁ transmisă prin:
1) poştă;
2) înmânare directă;
3) fax sau orice alt mijloc electronic de comunicare;
4) publicare în BOPI.
85. În cazul în care notiﬁcarea este înmânată destinatarului în sediul AGEPI, destinatarul conﬁrmă în scris
primirea pe exemplarul notiﬁcării care se anexează la dosar sau prin semnătura într-un registru de evidenţă a
corespondenţei.
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86. În cuprinsul deciziilor AGEPI pot ﬁ rectiﬁcate doar greşeli lingvistice sau de transcriere, precum şi erori
evidente, care nu modiﬁcă esenţa deciziei. Acestea se rectiﬁcă de către AGEPI, din oﬁciu sau la cererea uneia dintre
părţile interesate (contractante).

Capitolul VIII
REGISTRELE AGEPI. INSPECTAREA PUBLICĂ
87. AGEPI ţine:
1) Registrul naţional al contractelor de cesiune a drepturilor asupra obiectelor de proprietatea industrială;
2) Registrul naţional al contractelor de licenţă;
3) Registrul naţional al contractelor de gaj;
4) Registrul naţional al contractelor de franchising.
88. Informaţia privind înregistrarea contractelor sau privind modiﬁcarea acestora se înscrie, corespunzător
tipului contractului, în registrele naţionale, speciﬁcate la punctul 87 din prezentul Regulament, precum şi în registrele
naţionale ale obiectelor de proprietate industrială, corespunzător obiectului de proprietate industrială la care se
referă contractul.
89. În cazul rezilierii contractului de licenţă, gaj sau franchising, informaţia privind contractul respectiv se radiază
din registrele naţionale în domeniul proprietăţii industriale.
90. Un exemplar al setului de documente privind înregistrarea, respingerea sau radierea înregistrării contractului,
acceptarea sau respingerea înregistrării modiﬁcării contractului se păstrează în arhiva AGEPI.
91. Contractele sau alte documente anexate cererii sunt deschise inspectării publice doar în cazul existenţei
acordului expres al părţilor contractante sau în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazurilor
prevăzute de legislaţia în vigoare.

-----------------------------------------------------
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REGULAMENTUL
de funcţionare a Observatorului respectării
drepturilor de proprietate intelectuală
aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 130 din 5 septembrie 2011

***
I. Dispoziţii generale
1. Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare – Observator) este creat în
cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în scopul asigurării schimburilor de informaţii dintre
autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi generării unor
rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu şi se subordonează Directorului General AGEPI.
2. Realizarea schimburilor de informaţii dintre autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală se efectuează în baza unor mecanisme, convenite de comun acord de către instituţiile implicate,
care vizează modalităţile de colectare, stocare, examinare, sistematizare, prelucrare şi livrare a datelor furnizate.
3. Funcţionalitatea şi interacţiunea operaţiunilor de realizare a ﬂuxurilor informaţionale se asigură prin
intermediul unui sistem informaţional integrat, dezvoltat şi menţinut de către autorităţile şi instituţiile responsabile de
transmiterea informaţiei.
4. În vederea realizării obiectivelor activităţii Observatorului, poate ﬁ iniţiată crearea unor grupuri de lucru
permanente sau temporare, cu implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale, autorităţilor responsabile de
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, reprezentanţilor organizaţiilor necomerciale, titularilor
de drepturi, precum şi experţilor, specialiştilor în domeniul de referinţă.

II. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Observatorului
5. În scopul asigurării realizării sarcinilor de bază, Observatorul:
a) colectează, stochează, examinează, sistematizează, prelucrează informaţiile ce vizează domeniul proprietăţii
intelectuale transmise de subiecţii cu responsabilităţi în domeniu;
b) elaborează şi dezvoltă metodologii pentru colectarea, analiza şi raportarea datelor şi informaţiilor transmise;
c) administrează sistemul informaţional integrat;
d) facilitează interacţiunea autorităţilor responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în vederea realizării schimbului de informaţii dintre acestea;
e) asigură comunicarea continuă cu autorităţile administraţiei publice, alte instituţii care contribuie la
implementarea politicii în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, titularii de drepturi, în
vederea realizării sarcinilor sale;
f) conlucrează cu organizaţiile necomerciale, parteneri externi, alte organe în scopul susţinerii tehnice şi
ﬁnanciare a autorităţilor publice implicate în realizarea atribuţiilor Observatorului;
g) efectuează evaluări, pe baza datelor furnizate atât de sectorul public, cât şi de cel privat, cu referire la situaţia
în domeniul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, a amplorii fenomenului contrafacerii şi pirateriei, precum
şi a impactului negativ al acestuia asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale a ţării, în vederea elaborării
recomandărilor şi adoptării deciziilor strategice în domeniul dat;
h) elaborează anual şi publică Raportul privind protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în
Republica Moldova;
i) elaborează în comun cu instituţiile interesate cercetări, studii, sinteze, rapoarte, analize statistice privind
fenomenul contrafacerii şi pirateriei, precum şi altor forme de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale
titularilor;
j) evaluează impactul încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a fenomenelor contrafacerii şi
pirateriei asupra economiei naţionale, sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor, şi elaborează recomandări privind măsurile
de prevenire şi combatere a acestor fenomene;
k) oferă subiecţilor interesaţi, la solicitate, informaţiile de care dispune, în limitele legii;
l) asigură diseminarea informaţiei şi colaborarea permanentă cu reprezentanţii mass-media pentru promovarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, informează societatea privind rezultatele activităţii sale;
m) încurajează eforturile de sporire a nivelului de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, în scopul

212

MD - BOPI 9/2011
aplicării şi valoriﬁcării eﬁciente a acestora;
n) organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice, identiﬁcă strategii de dezvoltare şi cele mai bune
practici de diseminare a informaţiei din domeniul dat în cadrul diferitor sectoare economice din ţară;
o) identiﬁcă modalităţi de sensibilizare şi educare a tinerii generaţii în domeniul respectării drepturilor de
proprietate intelectuală.
6. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Observatorul este în drept:
a) să solicite şi să primească informaţii, documente şi materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii sale,
având acces, în modul stabilit, la resursele informaţionale ale subiecţilor implicaţi în realizarea sarcinilor de bază ale
Observatorului;
b) să convoace şedinţe de lucru cu reprezentanţii grupurilor permanente sau temporare de lucru;
c) să organizeze conferinţe de presă;
d) să elaboreze şi să publice rapoarte cu referire la domeniul de activitate.
7. În cadrul desfăşurării activităţii Observatorului se vor respecta drepturile şi interesele autorităţilor implicate
în realizarea obiectivelor acestuia, ﬁind păstrat secretul comercial şi conﬁdenţialitatea informaţiei prezentate, dacă
aceasta conţine menţiunea că este conﬁdenţială.

III. Organizarea activităţii Observatorulu
8. Coordonatorul Observatorului este persoana responsabilă din cadrul AGEPI, desemnată prin ordinul
Directorului General AGEPI.
9. Coordonatorul Observatorului este responsabil de:
a) colectarea, analiza, sistematizarea, inclusiv actualizarea datelor şi informaţiilor furnizate, în limitele legii,
de autorităţile publice, instituţiile şi organizaţiile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală şi protecţia consumatorilor, titularii de drepturi;
b) intermedierea ﬂuxurilor informaţionale între autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală;
c) asigurarea funcţionalităţii sistemului informaţional integrat;
d) reprezentarea Observatorului în raporturile sale cu autorităţile administraţiei publice, alte instituţii, precum şi
în relaţiile cu partenerii externi;
e) promovarea imaginii publice a Observatorului pe plan intern şi internaţional;
f) asigurarea corespondenţei în problemele ce ţin de competenţa Observatorului;
g) implicarea experţilor din diferite domenii în activitatea Observatorului, la necesitate;
h) elaborarea proiectului Raportului anual privind protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
în Republica Moldova.
10. Observatorul prezintă anual Directorului General AGEPI, până la 31 mai, un raport de activitate, în care este
reﬂectată situaţia curentă, tendinţele în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală şi formulate anumite
recomandări pentru autorităţile administrative în scopul ameliorării situaţiei în domeniul respectării drepturilor de
proprietate intelectuală.

-----------------------------------------------------
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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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