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- tratează diverse aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale, relevă mecanismul obţinerii
şi realizării drepturilor şi exploatării obiectelor de proprietate intelectuală, pune la dispoziţia
publicului informaţia privind tezaurul intelectual al ţării, reproduce unele materiale din presa
scrisă şi cea electronică cu referinţă la proprietatea intelectuală
- cuprinde rubrica „ Bursa invenţiilor”.
Abonarea la publicaţiile AGEPI se efectuează prin intermediul Bibliotecii Centrului de Informare şi
Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale (CIDPI) al AGEPI pe termene de 3 luni, 6 luni şi
un an.
Preţurile de abonare:
-

BOPI (hârtie) – 220 lei pe 3 luni, 440 lei pe 6 luni, 875 lei pe un an;
BOPI (CD-ROM) – 90 lei pe 3 luni, 180 lei pe 6 luni, 360 lei pe un an;
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„AGEPI INFO”(hârtie) – 70 lei pe 6 luni, 140 lei pe un an.

După achitarea plăţii de abonare, beneﬁciarii sunt incluşi în Lista de distribuire a publicaţiilor AGEPI
pe anul 2011, iar publicaţiile abonate le sunt expediate prin poştă, sau, la dorinţă, pot ﬁ ridicate
personal nemijlocit la Biblioteca CID PI al AGEPI.

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi:
http://www.agepi.md/md/cid_pi/
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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
denumirilor de origine a produselor, 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,
appellations of origin of goods, 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, наименований мест происхождения товаров, 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

6

Cehoslovacia
Institutul Internaţional
de Brevete

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

T

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

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретение 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
изобретение, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретение
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 патенты на изобретения
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
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BB1A Cereri de brevet /
Patent applications /
Заявки на патент

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecŃie provizorie în condiŃiile prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecŃia invenŃiilor. 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, în conformitate cu Regulamentul, observaŃii referitor la brevetabilitatea invenŃiei care constituie obiectul cererii de brevet.
Datele privind depozitele internaŃionale 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 expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform ConvenŃiei privind brevetele eurasiatice,
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 expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
Descrierile cererilor internaŃionale de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în PCT GAZETTE, şi descrierile
cererilor şi ale brevetelor eurasiatice se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct
sau se pot comanda cópii, contra cost.

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, in accordance with the Regulations, 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 in the AGEPI library.
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 in the AGEPI library.
Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in PCT GAZETTE
and descriptions of the Eurasian applications and patents for invention are present in the AGEPI library, available
to the public, and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

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,
в соответствии с Положением, 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, чертеж.
Еженедельник общедоступен в библиотеке AGEPI.
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, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к международным заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в РСТ GAZETTE, и
описания к евразийским заявкам и патентам находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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(21) a 2009 0029 (13) A2
(51) Int. Cl.: A63F 9/08 (2006.01)
(22) 2009.03.10
(71)(72) BUZHOR Sergey, MD
(54) Puzzle tridimensionale
(57) InvenŃia se referă la jocurile logice captivante,
în special la jocurile de tip puzzle tridimensionale.
Puzzle tridimensionale constă dintr-un corp
format din cuburi fixate mobil între ele. Noutatea constă în aceea că corpul este executat în
formă de paralelipiped, format din opt cuburi
(1...8), partea anterioară a paralelipipedului
constă din opt laturi (9...16), partea posterioară constă din opt laturi (17...24), partea de sus
constă din patru laturi (25...28), partea de jos
constă din patru laturi (29...32), partea stângă
constă din două laturi (33, 34), partea dreaptă
constă din două laturi (35, 36), partea orizontală din mijloc de sus dintre cuburile (1...4) şi
(5...8) constă din patru laturi (37...40), partea
orizontală din mijloc de jos dintre cuburile
(1...4) şi (5...8) constă din patru laturi
(41...44), partea verticală din mijloc dintre cuburile (1...5) şi (2...6) din stânga constă din laturile (45, 46), partea verticală din mijloc dintre
cuburile (1...5) şi (2...6) din dreapta constă din
laturile (47, 48), partea verticală din mijloc dintre cuburile (2...6) şi (3...7) din stânga constă
din laturile (49, 50), partea verticală din mijloc
dintre cuburile (2...6) şi (3...7) din dreapta
constă din laturile (51, 52), partea verticală din
mijloc dintre cuburile (3...7) şi (4...8) din stânga constă din laturile (53, 54), partea verticală
din mijloc dintre cuburile (3...7) şi (4...8) din
dreapta constă din laturile (55, 56), iar cuburile (1, 5) sunt fixate mobil prin legătura (57) între laturile (9, 13), cuburile (4, 48) sunt fixate
mobil prin legătura (58) între laturile (12, 16),
cuburile (2, 3) sunt fixate mobil prin legătura
(59) între laturile (18, 19), cuburile (6, 7) sunt
fixate mobil prin legătura (60) între laturile (22,
23), cuburile (1, 2) sunt fixate mobil prin legătura (61) între laturile (25, 26), cuburile (3, 4)
sunt fixate mobil prin legătura (62) între laturile (27, 28), cuburile (5, 6) sunt fixate mobil
prin legătura (63) între laturile (29, 30), cuburile (7, 8) sunt fixate mobil prin legătura (64) între laturile (31, 32); toate laturile sunt împărŃite
câte patru în douăsprezece culori, prima culoare (65) constă din laturile (9, 10, 13, 14), a
doua culoare (66) constă din laturile (11, 12,
15, 16), a treia culoare (67) constă din laturile
(17...20), a patra culoare (68) constă din laturile (21...24), a cincea culoare (69) constă din
laturile (25...28), a şasea culoare (70) constă
din laturile (29...32), a şaptea culoare (71)
constă din laturile (33...36), a opta culoare
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(72) constă din laturile (37, 40, 41, 44), a noua
culoare (73) constă din laturile (38, 39, 42,
43), a zecea culoare (74) constă din laturile
(45...48), a unsprezecea culoare (75) constă
din laturile (49...52), a douăsprezecea culoare
(76) constă din laturile (53...56).
Revendicări: 3
Figuri: 15

(54)
(57)

*
* *
Three-dimensional puzzle
The invention relates to exciting logical games,
especially to games such as three-dimensional puzzles.
The three-dimensional puzzle consists of a
body composed of cubes, fixed mobile between them. Novelty consists in that the body
is made in the form of a parallelepiped composed of eight cubes (1...8), the external part
of the parallelepiped is composed of eight
faces (9...16), the dorsal part consists of eight
faces (17...24), the upper part consists of four
faces (25...28), the lower part consists of four
faces (29...32), the left side consists of two
faces (33, 34), the right side consists of two
faces ( 35, 36), the upper middle horizontal
part between the cubes (1...4) and (5...8) consists of four faces (37...40), the lower middle
horizontal part between the cubes (1...4 ) and
(5...8) consists of four faces (41...44), the
middle vertical part between the cubes (1...5)
and (2...6) on the left consists of the faces (45,
46), the middle vertical part between the
cubes (1...5) and (2...6) on the right consists
of the faces (47, 48), the middle vertical part
between the cubes (2...6) and (3...7 ) on the
left consists of the faces (49, 50), the middle
vertical part between the cubes (2...6) and
(3...7) on the right consists of the faces (51,
52), the middle vertical part between the
cubes (3…7) and (4...8) on the left consists of
the faces (53, 54), the middle vertical part between the cubes (3...7) and (4...8) on the right
consists of the faces (55, 56), and the cubes
(1, 5) are mobile fixed by the fixture (57) between the faces (9, 13), the cubes (4, 48) are
mobile fixed by the fixture (58) between the
faces (12, 16), the cubes (2, 3) are mobile
fixed by the fixture (59) between the faces (18,
19), the cubes (6, 7) are mobile fixed by the
fixture (60) between the faces (22, 23), the
cubes (1, 2) are mobile fixed by the fixture
(61) between the faces (25, 26 ), the cubes (3,
4) are mobile fixed by the fixture (62) between
the faces (27, 28), the cubes (5, 6) are mobile
fixed by the fixture (63) between the faces (29,
30), the cubes (7, 8) are mobile fixed by the
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кубы (1, 5) мобильно зафиксированы креплением (57) между гранями (9, 13), кубы (4,
48) мобильно зафиксированы креплением
(58) между гранями (12, 16), кубы (2, 3) мобильно зафиксированы креплением (59)
между гранями (18, 19), кубы (6, 7) мобильно зафиксированы креплением (60) между
гранями (22, 23), кубы (1, 2) мобильно зафиксированы креплением (61) между гранями (25, 26), кубы (3, 4) мобильно зафиксированы креплением (62) между гранями
(27, 28), кубы (5, 6) мобильно зафиксированы креплением (63) между гранями (29,
30), кубы (7, 8) мобильно зафиксированы
креплением (64) между гранями (31, 32);
все грани разделены по четыре на двенадцать цветов, первый цвет (65) состоит из
граней (9, 10, 13, 14), второй цвет (66) состоит из граней (11, 12, 15, 16), третий цвет
(67) состоит из граней (17...20), четвертый
цвет (68) состоит из граней (21...24), пятый
цвет (69) состоит из граней (25...28), шестой цвет (70) состоит из граней (29...32),
седьмой цвет (71) состоит из граней
(33...36), восьмой цвет (72) состоит из граней (37, 40, 41, 44), девятый цвет (73) состоит из граней (38, 39, 42, 43), десятый
цвет (74) состоит из граней (45...48), одиннадцатый цвет (75) состоит из граней
(49...52), двенадцатый цвет (76) состоит из
граней (53...56).

fixture (64) between the faces (31, 32); all
faces are separated by fours into twelve colors, the first color (65) consists of the faces (9,
10, 13, 14), the second color (66) consists of
the faces (11, 12, 15, 16), the third color (67)
consists of the faces (17...20), the fourth color
(68) consists of the faces (21...24), the fifth
color (69) consists of the faces (25...28), the
sixth color (70) consists of the faces (29...32),
the seventh color (71) consists of the faces
(33...36), the eighth color (72) consists of the
faces (37, 40, 41, 44), the ninth color (73)
consists of the faces (38, 39, 42, 43), the tenth
color (74) consists of the faces (45...48), the
eleventh color (75) consists of the faces
(49...52), the twelfth color (76) consists of the
faces (53...56).
Claims: 3
Fig.: 15

(54)
(57)

*
* *
Трехмерная головоломка
Изобретение относится к захватывающим
логическим играм, особенно к играм типа
трехмерных головоломок.
Трехмерная головоломка состоит из корпуса, составленного из кубов, зафиксированных мобильно между собой. Новизна состоит в том, что корпус выполнен в виде
параллелепипеда, составленного из восьми кубов (1...8), внешняя часть параллелепипеда состоит из восьми граней (9...16),
тыльная часть состоит из восьми граней
(17...24), верхняя часть состоит из четырех
граней (25...28), нижняя часть состоит из
четырех граней (29...32), левая сторона состоит из двух граней (33, 34), правая сторона состоит из двух граней (35, 36), верхняя средняя горизонтальная часть между
кубами (1...4) и (5...8) состоит из четырех
граней (37...40), нижняя средняя горизонтальная часть между кубами (1...4) и (5...8)
состоит из четырех граней (41...44), средняя вертикальная часть между кубами
(1...5) и (2...6) слева состоит из граней (45,
46), средняя вертикальная часть между кубами (1...5) и (2...6) справа состоит из граней (47, 48), средняя вертикальная часть
между кубами (2...6) и (3...7) слева состоит
из граней (49, 50), средняя вертикальная
часть между кубами (2...6) и (3...7) справа
состоит из граней (51, 52), средняя вертикальная часть между кубами (3...7) и (4...8)
слева состоит из граней (53, 54), средняя
вертикальная часть между кубами (3...7) и
(4...8) справа состоит из граней (55, 56), а

П. формулы: 3
Фиг.: 15

(21)
(51)

a 2009 0033 (13) A2
Int. Cl.: B65D 6/02 (2006.01)
B65D 6/28 (2006.01)
(22) 2009.03.13
(71)(72) PETRICI Anatolie, MD
(74) SCOROGONOV Anatolii
(54) Butoi din lemn
(57) InvenŃia se referă la ambalaje şi poate fi utilizată în dogărie.
Butoiul de lemn, conform invenŃiei include un
corp (1) în formă de piramidă cu patru laturi în
proporŃiile secŃiunii de aur. Doaga este orientată transversal pe axa corpului. Doagele sunt
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выполнено сливное отверстие, снабженное
пробкой (11).

îmbinate între ele cu adeziv cu feŃele laterale
care au şănŃuleŃe triunghiulare şi profiluri, totodată profilul unei intră în şanŃul celei alăturate. PereŃii corpului sunt uniŃi între ei şi cu fundul (2) cu adeziv prin îmbinare oblică şi fixaŃi
prin cuie (6). Capacul (3) este executat demontabil şi reprezintă o continuare a corpului,
alcătuind partea superioară a piramidei. Capacul (3) este executat în formă de dipiramidă. În
partea frontală a fundului (2) este executat un
orificiu, dotat cu un cep (11).

П. формулы: 3
Фиг.: 9

Revendicări: 3
Figuri: 9
*
*

(54)
(57)

*
Wooden barrel
The invention relates to packaging and may be
used in the cooperage.
The wooden barrel, according to the invention,
includes a body (1) in the shape of four-sided
pyramid in the proportions of the golden section. The stave is oriented perpendicular to the
axis of the body. The staves are interconnected by adhesive by the side faces having
triangular grooves and protrusions, the protrusion of one element entering into the groove
of the adjacent one. The walls of the body are
connected between them and to the bottom
(2) by adhesive by means of an oblique joint
and are fixed with pins (6). The cover (3) is
made removable in the form of dipyramid and
represents a continuation of the body, forming
the top of the pyramid. In the front part of the
bottom (2) is made a drain hole, equipped with
a plug (11).
Claims: 3
Fig.: 9

(54)
(57)
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*
* *
Деревянная бочка
Изобретение относится к таре и может
быть использовано в бондарном производстве.
Деревянная бочка, согласно изобретению
включает корпус (1) в форме четырехгранной пирамиды в пропорциях золотого сечения. Клепка ориентирована поперек оси
корпуса. Клепки соединены между собой на
клею боковыми гранями, имеющими треугольные пазы и выступы, причем выступы
одной входят в пазы смежной. Стенки корпуса соединены между собой и с днищем
(2) на клею посредством косого стыка и зафиксированы штифтами (6). Крышка (3)
выполнена съемной и является продолжением корпуса, составляя верхнюю часть
пирамиды. Крышка (3) выполнена в форме
дипирамиды. В торцевой части днища (2)

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

(74)
(54)
(57)

a 2009 0049 (13) A2
Int. Cl.: C07D 231/20 (2006.01)
A01N 43/56 (2006.01)
2007.11.09
2006-319579
2006.11.28
JP
2009.05.05
PCT/JP2007/072239, 2007.11.09
WO 2008/065907 A1, 2008.06.05
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP
KOMYOJI Terumasa, JP; TSUKAMOTO
Masamitsu, JP; KIKUGAWA Hiroshi, JP;
HATA Hiroshi, JP
SOKOLOVA Sofia
Compuşi benzoilpirazolici, pocedeu de
preparare a lor şi erbicidele care le conŃin
InvenŃia se referă la un erbicid nou, care manifestă un spectru larg de activitate şi poate fi
utilizat la tratarea suprafeŃelor agricole şi neagricole, prin diverse metode, inclusiv tratamentul solului şi tratamentul foliar.
Compus benzoilpirazolic cu formula (I) sau o
sare a lui:

R4

O

2

R5

R

N

N
R1

R6

O
O
A

O
(I)

O

R3
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1

2

ности и может быть использован для обработки сельскохозяйственных и несельскохозяйственных площадей, различными
способами, включая обработку почвы и обработку листьев.
Бензоилпиразолевое соединение с формулой (I) или её соль:

unde: R este alchil, R este un atom de hi3
4
drogen sau alchil, R este alchil, R este alchil
5
sau halogen, R este alchil substituit printr-un
1
2
Y , haloalcoxi, alcoxi substituit printr-un Y ,
6
sau alcoxicarbonil, R este alchilsulfonil, A este alchilenă substituită prin cel puŃin un alchil,
1
2
Y este alcoxi sau haloalcoxi, şi Y este alcoxi;
un procedeu de preparare; un erbicid care îl
conŃine în calitate de ingredient activ; şi o metodă de combatere a plantelor nedorite sau de
inhibare a creşterii lor, care presupune aplicarea unei cantităŃi efective pentru erbicidarea
plantelor nedorite sau a locului lor de creştere.

(57)

N

*
* *
Benzoylpyrazole compounds, process for
their production and herbicides containing
them
The invention relates to a novel herbicide,
showing excellent herbicidal effects, which
has a wide application range including agricultural and non-agricultural fields and various
application methods including soil and foliage
treatment.
A benzoylpyrazole compound represented by
the formula (I) or its salt:

N
R1

O
A

N

N
R1

O
A

O

O

R3

(I)
1

2

wherein: R is alkyl, R is a hydrogen atom or
3
4
5
alkyl, R is alkyl, R is alkyl or halogen, R is
1
alkyl substituted by one Y , haloalkoxy, alkoxy
2
6
substituted by one Y , or alkoxycarbonyl, R is
alkyl sulfonyl, A is alkylene substituted by at
1
least one alkyl, Y is alkoxy or haloalkoxy, and
2
Y is alkoxy; a process for its production; a
herbicide containing it as an active ingredient;
and a method for controlling undesired plants
or inhibiting their growth, which comprises applying a herbicidally effective amount thereof
to the undesired plants or to a place where
they grow.
Claims: 9

(54)

(57)

*
* *
Бензоилпиразолевые соединения, способ их получения и гербициды их содержащие
Изобретение относится к новому гербициду,
который проявляет широкий спектр актив-

O

R3

2

где: R алкил, R атом водорода или алкил,
3
4
5
R алкил, R алкил или галоген, R алкил
1
замещённый на Y , галалкокси, алкокси за2
6
мещённый на Y , или алкоксикарбонил, R
алкилсульфонил, A алкилен замещённый
1
минимум на один алкил, Y алкокси или га2
лалкокси, и Y алкокси; способ получения;
гербицид содержащий его в качестве активного ингредиента; и способ борьбы с
нежелательными растениями или ингибирования их роста, который подразумевает
нанесение эффективного количества для
гербидизации нежелательных растений или
место их произрастания.
П. формулы: 9

R6

O

O
(I)

R5

R

R6

O

1

R4

O

2

R5

R

Revendicări: 9

(54)
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(21)
(51)

a 2008 0294 (13) A2
Int. Cl.: F03B 7/00 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
F03B 13/10 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 5/04 (2006.01)
(22) 2008.12.23
(71)(72) LEMEŞEV Lev, MD
(54) InstalaŃie pentru folosirea energiei curentului de apă sau aer
(57) InvenŃia se referă la hidroenergetică sau la
energetica eoliană şi poate fi folosită la instalaŃiile hidraulice sau eoliene.
InstalaŃia pentru folosirea energiei curentului
de apă sau aer conŃine o turbină hidraulică
sau un motor eolian, amplasate orizontal, paletele cărora sunt amplasate în interiorul unui
canal (1) hidro- sau aerodinamic pentru majorarea vitezei curentului de apă sau aer în locul
amplasării paletelor.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*
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Installation for using the air or water flow
energy
The invention relates to water-power engineering or wind-power engineering and can be
used in hydro- or wind-driven plants.
The installation for using the air or water flow
energy contains horizontally mounted a hydraulic turbine or windmill, the blades of which
are located inside the hydro- or aerodynamic
channel (1) to increase the speed of water or
air flow at the location of blades.
Claims: 1
Fig.: 1
*

(54)
(57)
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* *
Установка для использования энергии
водяного или воздушного потока
Изобретение относится к гидроэнергетике
или ветроэнергетике и может быть использовано в гидро- или ветроустановках.

Установка для использования энергии водяного или воздушного потока содержит
горизонтально установленные гидротурбину или ветродвигатель, лопасти которых
расположены внутри гидро- или аэродинамического канала (1) для увеличения скорости водяного или воздушного потока в
месте расположения лопастей.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FF4A Brevete de invenŃie 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 menŃiunii privind acordarea brevetului. OpoziŃia 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 protecŃia invenŃiilor.

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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4070 (13) B1
Int. Cl.: B04B 11/04 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
G01F 13/00 (2006.01)
B04B 13/00 (2006.01)
(21) a 2009 0079
(22) 2009.08.04
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD
(72) LUPAŞCU Tudor, MD; MAFTULEAC Alexei,
MD; PETUHOV Oleg, MD
(54) InstalaŃie pentru dozarea materialului friabil la centrifugare
(57) InvenŃia se referă la utilajul de laborator, şi
anume la o instalaŃie pentru dozarea materialului friabil şi poate fi utilizată pentru dozarea reactivelor în reactorul chimic în timpul
centrifugării.
InstalaŃia include un dozator, executat cu posibilitatea montării în capacul unui reactor
chimic, amplasat pe un braŃ al rotorului centrifugii, şi un sistem de comandă la distanŃă.
Dozatorul include un buncăr (5) pentru materialul friabil cu fund-uşiŃă (12), fixat de un
suport conducător de curent (11), instalat paralel de-a lungul peretelui buncărului (5), un
mecanism de fixare, constituit dintr-un tub
(2), în care sunt amplasate coaxial o spirală
de oŃel (4) şi o tijă (3), capătul inferior al căreia este îndoit în formă de cârlig pentru
menŃinerea fundului-uşiŃă (12) închis, iar capătul superior prin intermediul unui inel şi al
unui scripete (7) este conectat cu un fir termoplastic (6), care trece printr-o spirală de
incandescenŃă (8), precum şi un întrerupător
(SA1), o sursă de curent (GB1), amplasată
pe braŃul opus al rotorului şi unită cu spirala
de incandescenŃă (8), conectată cu suportul
conducător de curent (11), care formează un
circuit electric. Sistemul de comandă la distanŃă include un panou de comandă cu o
sursă de radiaŃie infraroşie, orientată spre un
receptor de comenzi, amplasat în centrul rotorului pentru conectarea circuitului electric al
dozatorului. În calitate de sursă de radiaŃie
infraroşie se utilizează o diodă luminescentă,
iar în calitate de receptor − o fotodiodă.

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 2

(54)
(57)
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*
* *
Installation for dispensing loose material
during centrifugation
The installation relates to the laboratory
equipment, namely to a device for dispensing
loose material and can be used for dispensing reagents in the chemical reactor during
centrifugation.

The installation includes a dispenser, made
with the possibility of mounting in the lid of a
chemical reactor, located on the shoulder of
the centrifuge rotor, and a remote control
system. The dispenser includes a hopper (5)
for loose material with bottom-door (12), attached to a conductive rack (11), placed parallel along the wall of the hopper (5), a locking mechanism, consisting of a tube (2), in
which are coaxially placed a steel spiral (4)
and a rod (3), the lower end of which is bent
in the form of a hook to hold the bottom-door
(12) closed, and the upper end through a ring
and a block (7) is connected to a thermoplastic filament (6), passing through an incandescence spiral (8), as well as a switch
(SA1), a current source (GB1), located on
the opposite shoulder of the rotor and connected to the incandescence spiral (8), connected to the conductive rack (11), which
form an electric circuit. The remote control
system includes a control panel with a
source of infrared radiation, oriented to a
command receiver located in the center of
the rotor to turn on the electric circuit of the
dispenser. As a source of infrared radiation is
used a light-emitting diode, and as a receiver −
a photodiode.
Claims: 2

(54)
(57)

*
* *
Установка для дозирования сыпучего
материала при центрифугировании
Изобретение относится к лабораторному
оборудованию, а именно к установке для
дозирования сыпучего материала и может
быть использовано для дозирования реактивов в химический реактор во время
центрифугирования.
Установка включает дозатор, выполненный
с возможностью монтирования в крышку
химического реактора, расположенного на
плече ротора центрифуги, и систему дистанционного управления. Дозатор включает бункер (5) для сыпучего материала с
дном-дверкой (12), прикрепленной к токопроводящей стойке (11), установленной
параллельно вдоль стенки бункера (5),
фиксирующий механизм, состоящий из
трубки (2), в которой размещены коаксиально стальная спираль (4) и шток (3),
нижний конец которого изогнут в виде
крючка для удерживания дна-дверцы (12)
закрытой, а верхний конец посредством
кольца и блока (7) соединен с термопластической нитью (6), проходящей через

INVENłII
накальную спираль (8), а также выключатель (SA1), источник тока (GB1), расположенный на противоположном плече ротора и подсоединенный к накальной спирали (8), соединенной с токопроводящей
стойкой (11), которые формируют электрическую цепь. Система дистанционного
управления включает панель управления
с источником инфракрасного излучения,
направляемого к приемнику команд, расположенному в центре ротора для включения электрической цепи дозатора. В качестве источника инфракрасного излучения используется светодиод, а в качестве
приемника − фотодиод.

MD - BOPI 10/2010
(57)

П. формулы: 2

4071 (13) B1
Int. Cl.: B23H 9/06 (2006.01)
B23H 1/02 (2006.01)
B23H 1/04 (2006.01)
B41M 5/24 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
(21) a 2010 0054
(22) 2010.04.21
(71)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD
(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir,
MD; ŞCHILIOV Dimitrie, MD; ADAMCIUC
Arcadi, MD
(54) Procedeu de identificare a obiectului electroconductor şi instalaŃie pentru aplicarea
grilei de coordonate şi a numărului de
identificare

InvenŃia se referă la tehnologiile informaŃionale, şi anume la un procedeu de identificare
a obiectului electroconductor şi o instalaŃie
pentru aplicarea grilei de coordonate şi a
numărului de identificare.
Procedeul, conform invenŃiei, include aplicarea în prealabil pe obiect a unui marcaj de
identificare format dintr-o imagine individuală, o grilă de coordonate şi un număr de
identificare, totodată grila de coordonate şi
numărul de identificare se obŃin prin descărcare electrică între obiect şi un electrod executat respectiv în formă de grilă de coordonate din fire subŃiri, dotate cu noduri amplasate potrivit legii numerelor aleatorii, sau în
formă de imagine reflectată în oglindă a numărului de identificare, la aplicarea impulsurilor de curent electric continuu cu frecvenŃa
de 220…260 kHz la obiect şi la electrodul instalat deasupra obiectului cu un interstiŃiu, în
care se debitează un dielectric lichid, marcajul obŃinut se înregistrează în memoria calculatorului, iar identificarea ulterioară a obiectului se realizează prin compararea marcajului
de pe obiectul identificat cu cel înregistrat.
InstalaŃia pentru aplicarea grilei de coordonate şi a numărului de identificare, conform invenŃiei, include un electrod executat în formă
de grilă de coordonate din fire subŃiri dotate
cu noduri amplasate potrivit legii numerelor
aleatorii, un electrod executat în formă de
imagine reflectată în oglindă a numărului de
identificare, instalaŃi cu un interstiŃiu deasupra obiectului, o sursă de curent continuu cu
un generator de impulsuri de înaltă frecvenŃă, precum şi un sistem de pompare a unui
dielectric lichid în interstiŃiul format între
obiect şi electrod.
Revendicări: 3
Figuri: 2

(11)
(51)

(54)

(57)

*
* *
Method for identification of an elctrically
conductive object and device for application of a coordinate grid and an identification number
The invention relates to information technologies, namely to a method for identification of electrically conductive objects and a
device for application of a coordinate grid
and an identification number.
The method, according to the invention, includes the preliminary application on the object of an identification tag formed of an individual image, a coordinate grid and an identification number, at the same time the coordi-
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nate grid and the identification number are
obtained by an electric discharge on the object and an electrode made accordingly in
the form of a coordinate grid of thin wire, provided with bundles arranged according to the
law of random numbers, or mirror reflection
of the identification number when supplying a
pulsed direct current of a frequency of
220...260 kHz to the object and to the electrode installed above the object with a gap, in
which is fed a liquid dielectric, the obtained
tag is registered in the computer memory,
and the subsequent identification of the object is produced by comparing the tag on the
identified object with the registered one.
The device for application of a coordinate
grid and an identification number, according
to the invention, includes an electrode made
in the form of a coordinate grid of thin wire,
provided with bundles arranged according to
the law of random numbers, an electrode
made in the form of a mirror reflection of the
identification number set with a gap over the
object, a constant current source with a highfrequency pulse generator, and a system for
pumping a liquid dielectric in the gap formed
between the object and the electrode.
Claims: 3
Fig.: 2

(54)

(57)
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*
* *
Способ идентификации электропроводящего объекта и установка для нанесения координатной сетки и идентификационного номера
Изобретение относится к информационным технологиям, а именно к способу
идентификации электропроводящих объектов и устройству для нанесения координатной сетки идентификационного номера.
Способ, согласно изобретению, включает
предварительное нанесение на объект
идентификационной метки, состоящей из
индивидуальной картинки, координатной
сетки и идентификационного номера, причем координатная сетка и идентификационный номер образуется при электрическом разряде на объект и электрод выполненный соответственно в виде координатной сетки из тонкой проволоки,
снабженной узелками расположенные по
закону случайных чисел, или зеркального
отражения идентификационного номера
при подачи импульсного постоянного тока
частотой 220…260 кГц на объект и электрод, установленный над объектом с за-

INVENTIONS
зором, в котором подают жидкий диэлектрик, полученную метку регистрируют в
память компьютера, а последующую идентификацию объекта производят путем
сравнения метки с идентифицированного
объекта с зарегистрированной.
Устройство для нанесения координатной
сетки и идентификационного номера, согласно изобретению, включает электрод
выполненный в виде координатной сетки
из тонкой проволоки снабженной узелками расположенных по закону случайных
чисел, электрод выполненный в виде зеркального отражения идентификационного
номера установленные с зазором над
объектом, источник постоянного тока с генератором импульсов высокой частоты, а
также систему для перекачивания жидкого
диэлектрика в зазор образующийся между
объектом и электродом.
П. формулы: 3
Фиг.: 2

(11)
(51)

4072 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
(21) a 2010 0041
(22) 2010.03.12
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE
A MOLDOVEI, MD
(72) CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janeta, MD;
CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana,
MD; STRATAN Maria, MD; GRUMEZA Maria,
MD
(54) Tulpină de fungi Aspergillus niger – producătoare de enzime cu activitate celulozolitică şi xilanazică
(57) InvenŃia se referă la biotehnologie, în special
la o tulpină de fungi noi, care poate fi utilizată
în industriile microbiologică, alimentară, eterooleaginoasă şi farmaceutică, precum şi în
enologie şi la producerea furajelor.
Se propune o tulpină de fungi Aspergillus niger, depozitată în ColecŃia NaŃională de Microorganisme Nepatogene a A.Ş.M. cu
nr. CNMN FD 10, în calitate de producător al
complexului enzimatic hidrolitic ce posedă
activitate celulozolitică şi xilanazică.
Revendicări: 1
*
*

*
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(54)

(57)
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Strain of Aspergillus niger fungi – producers
of enzymes with cellulolytic and xylanase
activity
The invention relates to biotechnology, in
particular to a new fungus strain, which can
be used in microbiological, food, etherbearing and pharmaceutical industries, as
well as wine making and fodder production.
It is proposed a strain of fungus Aspergillus
niger, deposited in the National Collection of
Nonpathogenic Microorganisms of the ASM
under No CNMN FD 10, as a producer of hydrolytic enzyme complex possessing cellulolytic and xylanase activity.

Convertizorul stabilizat de tensiune înaltă
conŃine o sursă de alimentare (3), la o bornă
a căreia este conectat colectorul unui tranzistor de reglare (4), emiterul căruia este unit
prin bobina primară a unui transformator de
ridicare (2) de înaltă tensiune şi o diodă, unite consecutiv, cu colectorul unui tranzistor
cheie (1), emiterul căruia este unit cu a doua
bornă a sursei de alimentare (3) şi cu prima
intrare a unei cascade de acordare (11), ieşirea căreia este conectată la baza tranzistorului de reglare (4). Bobina secundară a transformatorului de ridicare (2) este unită cu un
multiplicator de tensiune (5) cu sarcină, o ieşire a căruia este unită cu emiterul tranzistorului cheie (1) şi cu o intrare a unui traductor
de curent (9) a sarcinii, cealaltă intrare a căruia este unită cu cealaltă ieşire a multiplicatorului de tensiune (5). Convertizorul mai
conŃine un controlor de modulaŃie în durată a
impulsurilor (7), care include un amplificator
de eroare (8), intrarea inversoare a căruia
este unită cu ieşirea traductorului de curent
(9) a sarcinii, iar intrarea neinversoare − cu o
sursă de tensiune de sprijin (10), totodată ieşirea amplificatorului de eroare (8) este unită
cu a doua intrare a cascadei de acordare
(11) şi cu intrarea unui generator de impulsuri (6), ieşirea căruia este unită cu declanşatorul tranzistorului cheie (1).

Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Штамм гриба Aspergillus niger – продуцент ферментов с целлюлолитической
и ксиланазной активностью
Изобретение относится к биотехнологии, в
частности к штамму нового гриба, который
может быть использован в микробиологической, пищевой, эфиромасличной и
фармацевтической промышленностях, а
также в виноделии и кормопроизводстве.
Предлагается штамм гриба Aspergillus
niger, депонированный в Национальной
Коллекции Непатогенных Микроорганизмов АНМ под № CNMN FD 10, в качестве
продуцента гидролитического ферментного комплекса, обладающего целлюлолитической и ксиланазной активностью.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4073 (13) B1
Int. Cl.: G05F 1/10 (2006.01)
G05F 1/46 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
(21) a 2008 0275
(22) 2008.11.06
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL
ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD
(72) PENIN Alexandr, MD; PARHOMENCO Vadim,
MD; CIJOVA Galina, MD
(54) Convertizor stabilizat de tensiune înaltă
(57) InvenŃia se referă la electrotehnică şi este
destinată pentru realizarea surselor de tensiune înaltă de putere mică pentru diferite utilizări tehnologice, şi anume, la alimentarea
dispozitivelor electrohidrodinamice, pulverizatoarelor electrostatice, filtrelor electrice.

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Stabilized high-voltage converter
The invention relates to electrical engineering
and is intended to implement low-power
high-voltage sources for various technological applications, namely, for power supply of
electrohydrodynamic devices, electrostatic
sprayers, electrostatic precipitators.
The stabilized high-voltage converter contains a power supply (3), to one lead of which
is connected the collector of a regulating
transistor (4), the emitter of which is connected through the primary winding of a stepup high-voltage transformer (2) and a diode,
connected in series with the collector of a
key transistor (1), the emitter of which is connected to the second lead of the power supply (3) and to the first input of a matching
stage (11), whose output is connected to the
base of the regulating transistor (4). The
secondary winding of the step-up transformer
(2) is connected to a voltage multiplier (5)
with a load, one output of which is connected
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to the emitter of the key transistor (1) and to
one input of a current sensor (9) of the load,
the other input of which is connected to another output of the voltage multiplier (5). The
converter also contains a pulse-width modulation controller (7), which includes an error
amplifier (8), the inverting input of which is
connected to the output of the current sensor
(9) of the load, and the noninverting input −
to a reference voltage source (10), at the
same time the output of the error amplifier (8)
is connected to the second input of the
matching stage (11) and to the input of the
pulse generator (6), the output of which is
connected to the gate of the key transistor (1).
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)
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*
* *
Стабилизированный преобразователь
высокого напряжения
Изобретение относится к электротехнике
и предназначено для реализации маломощных источников высокого напряжения
для различного технологического применения, а именно, для питания электрогидродинамических устройств, электростатических распылителей, электрофильтров.
Стабилизированный преобразователь высокого напряжения содержит источник питания (3), к одному выводу которого подключен коллектор регулирующего транзистора (4), эмитер которого соединен через
первичную обмотку повышающего высоковольтного трансформатора (2) и диод,
соединенные последовательно, с коллектором ключевого транзистора (1), эмитер
которого соединен со вторым выводом
источника питания (3) и с первым входом
согласующего каскада (11), выход которого

INVENTIONS
подключен к базе регулирующего транзистора (4). Вторичная обмотка повышающего трансформатора (2) соединена
с умножителем напряжения (5) с нагрузкой, один выход которого соединен с эмитером ключевого транзистора (1) и с одним входом датчика тока (9) нагрузки, другой вход которого соединен с другим выходом умножителя напряжения (5). Преобразователь еще содержит контроллер
широтно-импульсной модуляции (7), который включает усилитель ошибки (8), инвертирующий вход которого соединен с
выходом датчика тока (9) нагрузки, а неинвертирующий вход − с источником
опорного напряжения (10), при этом выход
усилителя ошибки (8) соединен со вторым
входом согласующего каскада (11) и с
входом генератора импульсов (6), выход
которого соединен с затвором ключевого
транзистора (1).
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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FF9Y Brevete de invenŃie
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 menŃiunii privind acordarea brevetului. OpoziŃia 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 protecŃia invenŃiilor.
Odată cu publicarea menŃiunii privind acordarea brevetului de invenŃie 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) 283 (13) Y
(51) Int. Cl.: A01K 61/00 (2006.01)
(21) s 2010 0029
(22) 2010.02.19
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD
(72) CREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD
(54) InstalaŃie pentru incubarea icrelor şi stocarea prelarvelor de peşte
(57) InvenŃia se referă la piscicultură, în particular
la o instalaŃie pentru incubarea icrelor şi stocarea prelarvelor de peşte.
InstalaŃia include un rezervor dreptunghiular
(1) cu Ńevi de debitare (5) şi evacuare (30) a
apei, în care este amplasată o cameră de incubare (2) a icrelor cu fund perforat (4). InstalaŃia mai este dotată cu un sistem de reglare automată a schimbului de apă, care
constă dintr-un manşon cilindric (8) cu capac (9), în care este amplasată o plută (12)
cu balast (13) şi o tijă (21), o supapă cilindrică (14) cu piston (20) instalată pe capac
(9), Ńeava de debitare (5) a apei în rezervor
(1), un sifon de evacuare a apei (6), care
uneşte manşonul cilindric (8) cu rezervorul
(1), şi un racord de evacuare a apei (16) din
manşonul cilindric (8). În plută (12), capacul
(9) manşonului şi fundul supapei cilindrice
(14) sunt executate orificii axiale (23, 24)
pentru tijă (21), de părŃile superioară şi inferioară ale căreia sunt fixate plăci orizontale
(22) pentru limitarea deplasării plutei (12)
de-a lungul tijei (21). Pistonul (20), tija (21) şi
pluta (12) sunt amplasate coaxial, cu posibilitatea deplasării alternative pe verticală şi întreruperii debitării apei în rezervor (1) prin intermediul pistonului (20) în poziŃia de sus a
plutei (12) şi cu posibilitatea debitării apei −
în poziŃia de jos a acesteia. În pereŃii laterali
ai camerei de incubare (2) sunt executate
ferestre dreptunghiulare perforate (27), acoperite din exterior cu membrane elastice (28),
marginile cărora sunt fixate ermetic de-a lungul părŃilor laterale şi inferioară ale ferestrelor
(27), formând un joc între marginea liberă a
membranei şi partea superioară a ferestrei
pentru evacuarea parŃială a apei din camera
de incubare (2) în perioada scăderii nivelului
ei în rezervor (1). Rezervorul (1) este executat cu posibilitatea instalării în el a câteva
camere de incubare de diferite dimensiuni în
funcŃie de cantitatea de icre puse la incubare
şi de diametrul acestora.

(57)

*
*

*

Installation for incubation of spawn and
keeping of fish prolarvae
The invention relates to fish breeding, in particular to an installation for incubation of
spawn and keeping of fish prolarvae.
The installation includes a rectangular tank
(1) with water supply (5) and drain (30) pipes, wherein is placed an incubation chamber (2) for spawn with perforated bottom (4).
The installation is also equipped with an
automatic water exchange regulation system,
consisting of a cylindrical sleeve (8) with a lid
(9), wherein is placed a float (12) with ballast
(13) and a rod (21), a cylindrical valve (14)
with a piston (20) mounted on the lid (9), a
pipe for water supply (5) in the reservoir (1),
a drain syphon (6), connecting the cylindrical
sleeve (8) to the reservoir (1), and a branch
pipe for water drainage (16) from the cylindrical sleeve (8). In the float (12), the lid (9)
of the sleeve and the bottom of the cylindrical valve (14) are made axial holes (23, 24)
for the rod (21), to the upper and lower parts
of which are fixed horizontal plates (22) to
restrict the movement of the float (12) along
the rod (21). The piston (20), the rod (21)
and the float (12) are placed coaxially with
the possibility of vertical reciprocating movement and overlapping of water supply in the
reservoir (1) by means of the piston (20) in
the up position of the float (12) and with the
possibility of water supply in its lower position. In the side walls of the incubation
chamber (2) are made rectangular perforated
windows (27) closed outside with elastic
membranes (28), the edges of which are
tightly attached along the lateral and lower
sides of the windows (27) with the formation
of a gap between the free edge of the membrane and the upper side of the window for
the partial diversion of water from the incubation chamber (2) during the lowering of its
level in the reservoir (1). The reservoir (1) is
made with the possibility of setting therein
several incubation chambers of different
dimensions depending on the quantity of
spawn placed for incubation and the diameter thereof
Claims: 2

(54)
(57)

Revendicări: 2
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(54)

*
* *
Установка для инкубации икры и выдерживания предличинок рыб
Изобретение относится к рыбоводству, в
частности к установке для инкубации икры
и выдерживания предличинок рыб.

INVENłII
Установка включает прямоугольный резервуар (1) с трубами подачи (5) и слива
(30) воды, в котором размещена инкубационная камера (2) для икры с перфорированным дном (4). Установка также оснащена системой автоматической регуляции водообмена, состоящей из цилиндрического стакана (8) с крышкой (9), в котором размещен поплавок (12) с балластом
(13) и шток (21), цилиндрического клапана
(14) с поршнем (20), установленного на
крышке (9), трубы подачи воды (5) в резервуар (1), сливного сифона (6), соединяющего цилиндрический стакан (8) с резервуаром (1), и патрубка слива воды (16)
из цилиндрического стакана (8). В поплавке (12), крышке стакана (9) и в дне цилиндрического клапана (14) выполнены осевые отверстия (23, 24) для штока (21), к
верхней и нижней частям которого прикреплены горизонтальные пластины (22)
для ограничения перемещения поплавка
(12) вдоль штока (21). Поршень (20), шток
(21) и поплавок (12) размещены коаксиально с возможностью вертикального возвратно-поступательного перемещения и
перекрытия подачи воды в резервуар (1)
посредством поршня (20) при верхнем положении поплавка (12) и с возможностью
подачи воды − в его нижнем положении. В
боковых стенках инкубационной камеры
(2) выполнены прямоугольные перфорированные окна (27), закрытые снаружи
эластичными мембранами (28), края которых герметично закреплены вдоль боковых и нижней сторон окон (27) с образованием зазора между свободным краем
мембраны и верхней стороной окна для
частичного отвода воды из инкубационной
камеры (2) в период понижения ее уровня
в резервуаре (1). Резервуар (1) выполнен
с возможностью установления в нем нескольких инкубационных камер разного
размера в зависимости от количества закладываемой на инкубацию икры и диаметра икринок.
П. формулы: 2
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(11)
(51)

284 (13) Y
Int. Cl.: A23K 1/175 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
A23K 1/14 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
(21) s 2010 0051
(22) 2010.03.19
(71)(73) INSTITUłIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINłIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN
ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ",
MD
(72) COŞMAN Sergiu, MD; BAHCIVANJI Mihail,
MD; COŞMAN Valentina, MD
(54) Premix pentru viŃei
(57) InvenŃia se referă la zootehnie, şi anume la
producerea nutreŃurilor şi poate fi utilizată în
nutriŃia viŃeilor.
Premixul pentru viŃei conŃine vitaminele A,
D3, E, B1, B2, B3, B5, B12, oligoelemente
mangan, cupru, zinc, cobalt, iod, seleniu, un
aditiv biologic activ, un antioxidant şi umplutură. Totodată, aditivul biologic activ conŃine un probiotic din tulpina Enterococcus
faecium, fragmente de pereŃi celulari, inulină,
substanŃe ficofitice din alge marine şi carbohidraŃi.
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Premix for calves
The invention relates to animal husbandry,
namely to forage production and can be used
for feeding calves.
The premix for calves contains vitamins A, D3,
E, B1, B2, B3, B5, B12, oligoelements manganese, copper, zinc, cobalt, iodine, selenium,
biologically active additive, antioxidant and
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zultatul constituie 2,8…3,2 se pronostichează un risc minim de dezvoltare a molei hidatiforme.

filler. At the same time, the biologically active
additive contains a probiotic from the Enterococcus faecium strain, fragments of cell
walls, inulin, phycophytic substances from
seaweeds and carbohydrates.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
*

(54)
(57)

Revendicări: 1

* *
Премикс для телят
Изобретение относится к животноводству,
а именно к кормопроизводству и может
быть использовано для кормления телят.
Премикс для телят содержит витамины A,
D3, E, B1, B2, B3, B5, B12, олигоэлементы
марганец, медь, цинк, кобальт, йод, селен,
биологически активную добавку, антиоксидант и наполнитель. При этом, биологически активная добавка содержит пробиотик из штамма Enterococcus faecium,
фрагменты клеточных стенок, инулин, фикофитические вещества из морских водорослей и карбогидраты.

(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 285 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)
(21) s 2010 0091
(22) 2010.05.19
(71)(72)(73) CASIAN Neonila, MD
(54) Metodă de pronostic al dezvoltării molei
hidatiforme
(57) InvenŃia se referă la medicină, în special la
ginecologie şi poate fi utilizată pentru pronosticarea dezvoltării molei hidatiforme şi profilaxia coriocarcinomului.
Conform invenŃiei, metoda constă în aceea
că se relevă următorii factori: mediul de trai,
categoria socială, dereglarea ciclului menstrual, modul de contracepŃie, patologiile
sexual-transmisibile, anamneza, prezenŃa patologiilor concomitente, rezultatul spermogramei partenerului. Factorilor relevaŃi li se atribuie anumite valori, apoi valorile atribuite factorilor relevaŃi se însumează şi se împart la
numărul de factori relevaŃi şi în cazul în care
rezultatul obŃinut constituie 1,0…1,4 se pronostichează un risc major de dezvoltare a
molei hidatiforme, dacă rezultatul constituie
1,4…2,7 se pronostichează un risc mediu de
dezvoltare a molei hidatiforme, iar dacă re-
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*
* *
Method for predicting the development of
hydatid mole
The invention relates to medicine, in particular to gynecology and can be used to predict
the development of hydatid mole and choriocarcinoma.
According to the invention, the method consists in that there are revealed the following
factors: living environment, social categories,
presence of harmful habits, menstrual disorders, contraception method, sexually transmitted diseases, medical history, presence of
concomitant diseases, result of partner spermogram, the revealed factors are assigned
specific values, then the values assigned to
the revealed factors are summed up and divided by the number of revealed factors and if
the obtained result is 1.0...1.4 it is predicted
an increased risk of development of hydatid
mole, if the result is 1.4…2.7 it is predicted a
medium risk of development of hydatid mole
and if the result is 2.8...3.2 it is predicted a
minimal risk of development of hydatid mole.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод прогнозирования развития пузырного заноса
Изобретение относится к медицине, в частности к гинекологии и может быть использовано для прогнозирования развития пузырного заноса и хориокарциномы.
Согласно изобретению, метод состоит в
том, что выявляют следующие факторы:
среда проживания, социальные категории,
наличие вредных привычек, нарушение
менструального цикла, метод контрацепции, болезни передающиеся половым путем, анамнез, наличие сопутствующих болезней, результат спермограммы партнера, выявленным факторам присваивают
определенные значения, затем значения,
присвоенные выявленным факторам суммируют и разделяют на количество выявленных факторов и в случае, если полученный результат составляет 1,0…1,4
прогнозируют повышенный риск развития
пузырного заноса, если результат составляет 1,4…2,7 прогнозируют средний риск
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развития пузырного заноса, а если результат составляет 2,8…3,2 прогнозируют минимальный риск развития пузырного заноса.

The method of posterior decompression of
spinal cord consists in that it is performed a
longitudinal skin incision along the spinal
median line in the region of medullar compression or nervous root, it is cut the dorsolumbar fascia from the lateral edges of the
spinous process, there are laterally pushed
away the tissues by means of a retractor.
Then, there are incised crosswise the supraspinal and interspinal ligaments, which
correspond to the lower level of the affected
vertebral segment. Then, with the rongeur it
is cut across the spinous process upwards
from the arch of vertebra, afterwards the
lower caudal edge of the spinous process
with the ligaments is sutured by diverting it
laterally and is hold with an instrument or
fixed to the adjacent tissues. It is excised
with the rongeur the arch of vertebra and, if
necessary, also the articular processes,
there are carried out the necessary manipulations in the spinal canal to achieve decompression of the spinal cord, and then it is adduced the spinous process with the adjacent
supraspinal and interspinal ligaments to its
initial position and are sutured between them
the incised ligaments, afterwards it is carried
out layer-by-layer closure of the wound applying a drainage.

П. формулы: 1

(11) 286 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
(21) s 2010 0059
(22) 2010.03.31
(71)(72)(73) PULBERE Oleg, MD; CAPROŞ Nicolae,
MD; UNGUREAN Victor, MD
(54) Metodă de decompresiune medulară posterioară
(57) InvenŃia se referă la medicină, şi anume la
neurochirurgia şi vertebrologia ortopedică, şi
poate fi aplicată pentru decompresiunea medulară prin abord posterior.
Metoda de decompresiune medulară posterioară constă în aceea că se efectuează o
incizie a pielii de-a lungul liniei mediane spinale în regiunea compresiunii medulare sau
a rădăcinii nervoase, se incizează fascia
dorsolombară de la marginile laterale ale
apofizei spinoase, se îndepărtează cu dilatatorul Ńesuturile. Apoi se incizează transversal
ligamentele supra- şi interspinos, care corespund nivelului inferior al segmentului vertebral afectat. Apoi cu pensele ciupitoare de
os se secŃionează apofiza spinoasă de jos în
sus de la arcul vertebrei, după care la marginea caudală inferioară a apofizei spinoase cu
ligamentele se aplică o sutură cu deplasarea
ei laterală şi se menŃine cu un instrument sau
se fixează de Ńesuturile adiacente. Se secŃionează cu ciupitoarele de os arcul vertebrei,
la necesitate şi apofizele articulare, se efectuează manipulările necesare în canalul vertebral până la obŃinerea decompresiunii medulare, apoi se readuce apofiza spinoasă
împreună cu ligamentele supra- şi interspinos în poziŃia iniŃială şi se suturează între
ele ligamentele secŃionate, după care se
efectuează suturarea plăgii pe straturi cu
aplicarea unui dren.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method of posterior decompression of
spinal cord
The invention relates to medicine, namely to
the orthopedic vertebrology and neurosurgery, and may be applied for spinal cord decompression of the posterior approach.

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод задней декомпрессии спинного
мозга
Изобретение относится к медицине, а
именно к ортопедической вертебрологии и
нейрохирургии, и может быть применимо
для декомпрессии спинного мозга из заднего доступа.
Метод задней декомпрессии спинного мозга заключается в том, что выполняют продольный разрез кожи по средней линии
спины в области компрессии спинного мозга или нервного корешка, отсекают грудопоясничную фасцию от боковых краев остистых отростков, отодвигают латерально
ранорасширителем ткани. Затем поперечно рассекают надостистую и межостистую
связки, которые соответствуют нижнему
уровню пораженного позвоночного сегмента. Затем костными кусачками пересекают
остистый отросток снизу вверх от дуги позвонка, после чего нижний каудальный
край остистого отростка со связками прошивают с отведением его латерально и
удерживают инструментом или фиксируют
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к соседним тканям. Иссекают костными
кусачками дугу позвонка, а при необходимости и суставные отростки, осуществляют необходимые манипуляции в позвоночном канале до достижения декомпрессии спинного мозга, затем приводят остистый отросток с прилегающими к нему надостистыми и межостистыми связками в
первоначальное положение и ушивают
между собой пересеченные связки, после
чего осуществляют послойное ушивание
раны с применением дренажа.

INVENTIONS
Rezultatul constă în micşorarea coeficientului
de frecare şi a uzurii mecanismelor.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

287 (13) Y
Int. Cl.: C10M 125/04 (2006.01)
C10M 125/24 (2006.01)
C10N 10/02 (2006.01)
C10N 30/06 (2006.01)
C10M 141/00 (2006.01)
(21) s 2010 0113
(22) 2010.06.25
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD
(72) GOLOGAN Viorel, MD; AGAFII Vasile, MD;
BOBANOVA Janna, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) CompoziŃie de lubrifiant
(57) InvenŃia se referă la materialele de lubrifiere
utilizate în ansamblurile de frecare a mecanismelor, şi anume la o compoziŃie de lubrifiant.
CompoziŃia de lubrifiant conŃine, în % de
masă: sulfat de cupru 0,1…0,3, tripolifosfat
de sodiu 0,8…1,2 şi lubrifiant restul.
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* *
Lubricating composition
The invention relates to lubricants used in the
mechanism friction components, namely to a
lubricating composition.
The lubricating composition contains, in mass %:
copper sulphate 0.1...0.3, sodium tripolyphosphate 0.8...1.2 and lubricant the rest.
The result is to reduce the mechanism wear
and friction coefficient.
Claims: 1
Fig.: 1
*

(54)
(57)

* *
Смазочная композиция
Изобретение относится к смазочным материалам используемым в узлах трения
механизмов, а именно к смазочной композиции.
Смазочная композиция содержит, мас. %:
сульфат меди 0,1…0,3, триполифосфат
натрия 0,8…1,2 и смазка остальное.
Результат состоит в снижении коэффициента трения и износа механизмов.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FG4A Lista brevetelor de invenŃie eliberate la 2010.09.30
Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării 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 menŃiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1
2

2
MD
MD

3
3981
4008

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
C2
C2

3

MD

4014

C2

4

MD

4015

C2

5

MD

4016

C2

6
7

DE
MD

4017
4018

C2
G2

8

MD

4019

C2

9
10
11

MD
MD
MD

4020
4021
4022

C2
C2
G2

12

MD

4023

C2

13

MD

4024

C2

(51) Indici de clasificare

5
E04H 12/00 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C01B 31/08 (2006.01)
C09B 21/00 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)
C01G 31/00 (2006.01)
C01G 41/00 (2006.01)
A61K 33/04 (2006.01)
A61K 33/24 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
C02F 101/16 (2006.01)
C02F 101/38 (2006.01)
C02F 103/20 (2006.01)
C05B 7/00 (2006.01)
C05B 9/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C07C 229/16 (2006.01)
C07C 229/76 (2006.01)
C07F 3/04 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
H01B 3/02 (2006.01)
H01B 3/18 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C09D 5/18 (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
B27K 3/16 (2006.01)
B27K 3/32 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)
C23C 22/08 (2006.01)
C23C 22/12 (2006.01)
C23C 22/17 (2006.01)
C23G 1/02 (2006.01)
C23G 1/08 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
F16D 3/04 (2006.01)
F16L 33/22 (2006.01)
G03G 16/00 (2006.01)
G03G 5/00 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
G06Q 90/00 (2006.01)
G05B 19/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
B25H 7/00 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
a 2009 0013
a 2009 0069

7
2009.02.16
2009.07.01

8
11/2009
1/2010

a 2009 0046

2009.04.23

2/2010

a 2009 0093

2009.02.20

2/2010

a 2009 0118

2009.11.13

2/2010

a 2008 0263
a 2008 0249

2007.04.19
2008.09.30

2/2010
2/2010

a 2008 0279

2008.11.11

2/2010

a 2008 0139
a 2007 0345
a 2008 0185

2008.05.20
2007.12.25
2008.07.07

2/2010
2/2010
2/2010

a 2008 0284

2008.11.27

2/2010

a 2006 0213

2006.08.25

2/2010
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FG9Y Lista brevetelor de invenŃie de scurtă durată
eliberate la 2010.09.30
Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării 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
menŃiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod
ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1
2

2
MD
MD

3
137
138

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
Z
Z

3

MD

139

Z

4

MD

141

Z

5
6

MD
MD

142
143

Z
Z

7

MD

144

Z

8

MD

145

Z

9

MD

147

Z

10

MD

149

Z

11

MD

150

Z

12

MD

151

Z

13

MD

152

Z
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(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

5
A01K 67/00 (2006.01)
A21D 13/00 (2006.01)
A21D 13/02 (2006.01)
A23C 21/00 (2006.01)
A23J 1/20 (2006.01)
A23J 3/08 (2006.01)
C13K 13/00 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/88 (2006.01)
A61F 9/007 (2006.01)
A61K 35/74 (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01)
C12Q 1/24 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/46 (2006.01)
B06B 1/02 (2006.01)
F03C 1/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
A61K 36/882 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
G02B 6/02 (2006.01)
E05B 39/02 (2006.01)
E05B 41/00 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
H01L 21/205 (2006.01)
C30B 25/02 (2006.01)
C30B 25/10 (2006.01)
C30B 29/40 (2006.01)
C30B 29/42 (2006.01)
H01L 21/30 (2006.01)
H01L 21/302 (2006.01)
H01L 21/471 (2006.01)
C30B 29/22 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
C01G 19/02 (2006.01)

6
s 2009 0047
s 2009 0172

7
2009.04.06
2009.09.11

8
2/2010
2/2010

s 2009 0065

2009.04.23

2/2010

s 2009 0166

2009.09.07

2/2010

s 2009 0215
s 2009 0081

2009.08.28
2009.05.13

2/2010
2/2010

s 2009 0087

2009.05.18

2/2010

s 2009 0138

2009.07.22

2/2010

s 2009 0091

2009.05.18

2/2010

s 2009 0208

2009.09.17

2/2010

s 2009 0116

2009.06.24

2/2010

s 2009 0001

2008.12.30

2/2010

s 2009 0031

2009.03.10

2/2010
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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
Plant variety patent applications
Заявки на патенты на сорта растений
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорта растений
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорта растений
FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase
Withdrawn plant variety patent applications
Отозванные заявки на патенты на сорта растений
FC9E Cereri de brevet pentru soi de plantă respinse
Rejected plant variety patent applications
Отклоненные заявки на патенты на сорта растений
MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă
Nullity of a plant variety patent
Аннулирование патента на сорт растения
MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru soi de plantă
Termination of rights in a plant variety patent
Прекращение действия прав на патент на сорт растения
MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă
Surrender of a plant variety patent
Отказ от патента на сорт растения
HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă
Restoration of plant variety patents
Восстановление патентов на сорта растений
FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel recapitulativ)
List of protected plant varieties (recapitulative table)
Перечень охраняемых сортов растений (сводная таблица)

36

SOIURI DE PLANTE

MD - BOPI 10/2010

FF9E Brevete pentru soiuri de plante acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорта растений
Nr. Nr. cererii /
crt. 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

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата предоставления
6

№
п/п
1
1

Номер заявки / а. Патентообладатель
Дата подачи
b. Селекционер
2

3

v 2004 0009 / a. INSTITUTUL DE GENE2004.05.11
TICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE
A MOLDOVEI, MD
b. GONCEARIUC Maria, MD;
BALMUŞ Zinaida, MD;
JACOTĂ Anatol, MD

2

v 2006 0007 / a. CONSORTIUM
2006.02.17
DEUTSCHER
BAUMSCHULEN GmbH, DE
b. GRUPPE Werner, DE;
SCHMIDT Hanna, DE

4

5

MĂRAR
AMBASADOR
(Anethum graveolens L.)

78 / 2010.10.31

Dill
(Anethum graveolens L.)
Укроп
(Anethum graveolens L.)

VIŞIN
(Prunus L.)

GI1481

79 / 2010.10.31

Sour Cherry
(Prunus L.)
Вишня
(Prunus L.)
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III
Mărci / Trademarks

P

rotecŃia 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 protecŃia 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 SecŃiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile
reînnoite prin procedura naŃională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaŃională 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 InternaŃionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările
internaŃionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acŃiuni ce se
referă la înregistrările internaŃionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html sau
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

T

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration thereof with the AGEPI in accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the
Protection of Trademarks.
According to this Law the trademark is certified by a certificate on registration granted by the AGEPI.
The certificate on registration confirms the priority date of the trademark and the exclusive right of the
owner of the trademark for goods and services included in the certificate.
Data on the field trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the
national procedure shall be published in this Section.
The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French,
English and Spanish in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International
Marks/ Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales”. The Gazette includes all relevant data on new
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html or
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html and on the DVD carrier in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 60
(111) Numărul de ordine al înregistrării
Serial number of the registration
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Serial number of the renewal
(151) Data înregistrării
Date of registration
(156) Data reînnoirii
Date of renewal
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
Expected duration of the registration/renewal
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of registration validity
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity
(210) Numărul de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Filing date of the application
(230) Data priorităŃii de expoziŃie
Date of exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniŃiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a cererii iniŃiale
Filing date of the initial application
(330) łara cererii iniŃiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the initial application, code according to the WIPO Standard ST. 3
(441) Data la care informaŃiile privind cererea neexaminată au fost făcute acesibile publicului
Date of availability for public of the non-examined application
(442) Data la care informaŃiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of the examined application
(450) Data la care informaŃiile 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 internaŃionale 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 internaŃionale 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 tranzacŃie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunŃare, expirare a protecŃiei)
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 Ńării 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 corespondenŃă
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 licenŃiatului
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 Ńării)
Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the
document, application filing date, the code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecŃia 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 conŃină 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 observaŃii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziŃie 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) 027061
(220) 2010.04.27
(730) OOO "INFORMAS", UA
Starokonîi pereulok 2, Odessa, 65091,
Ucraina
(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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027062
(220) 2010.04.27
(730) OOO "INFORMAS", UA
Starokonîi pereulok 2, Odessa, 65091,
Ucraina
(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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee.
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(210) 027063
(220) 2010.04.27
(730) OOO "INFORMAS", UA
Starokonîi pereulok 2, Odessa, 65091,
Ucraina
(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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027177
(220) 2010.05.20
(730) Natur Produkt - ML S.R.L., MD
Str. Alexe Mateevici nr. 109, bloc 1, of. 202,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 027178
(220) 2010.05.20
(730) Natur Produkt - ML S.R.L., MD
Str. Alexe Mateevici nr. 109, bloc 1, of. 202,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027213
(220) 2010.05.25
(730) AV PROFI S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ion Pelivan nr. 13, bloc 3, ap. 91,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice;

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcŃie metalice; construcŃii 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;

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

(210) 027201
(220) 2010.05.21
(730) ZAREA S.A., societate comercială, RO
Str. Piatra Cetei nr. 1, sector 1, Bucureşti,
România
(540)

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

(210) 027203
(220) 2010.05.24
(730) ARTICA HOLDINGS LIMITED, GB
38 Hertford Street, London W1J 7SG, Regatul
Unit
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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08 - scule şi instrumente de mână acŃionate manual; cuŃite, furculiŃe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii
sanitare;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcŃie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt,
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

MĂRCI

MD - BOPI 10/2010

(210) 027272
(220) 2010.06.04
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
ElveŃia
(540)

(210) 027273
(220) 2010.06.04
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
ElveŃia
(540)

(591) Culori revendicate: galben, roşu, auriu, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv Ńigări, Ńigarete, Ńigarille, tutun pentru
rularea Ńigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu
aromă de cuişoare); snus; substituenŃi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole
pentru fumători, inclusiv hârtie de Ńigarete şi
pipe de Ńigarete, filtre pentru Ńigarete, borcănaşe pentru tutun, portŃigarete şi scrumiere,
pipe, aparate de buzunar pentru rularea Ńigaretelor, brichete; chibrituri.

(591) Culori revendicate: argintiu, portocaliu, roşu,
auriu, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv Ńigări, Ńigarete, Ńigarille, tutun pentru
rularea Ńigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu
aromă de cuişoare); snus; substituenŃi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole
pentru fumători, inclusiv hârtie de Ńigarete şi
pipe de Ńigarete, filtre pentru Ńigarete, borcănaşe pentru tutun, portŃigarete şi scrumiere,
pipe, aparate de buzunar pentru rularea Ńigaretelor, brichete; chibrituri.

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.13.

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.13.

45

MD - BOPI 10/2010
(210) 027274
(220) 2010.06.04
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
ElveŃia
(540)

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "electrotechnica".
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.23; 26.04.11; 26.07.25;
26.13.25.

(591) Culori revendicate: portocaliu, roşu, auriu, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv Ńigări, Ńigarete, Ńigarille, tutun pentru
rularea Ńigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu
aromă de cuişoare); snus; substituenŃi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole
pentru fumători, inclusiv hârtie de Ńigarete şi
pipe de Ńigarete, filtre pentru Ńigarete, borcănaşe pentru tutun, portŃigarete şi scrumiere,
pipe, aparate de buzunar pentru rularea Ńigaretelor, brichete; chibrituri.

(210) 027287
(220) 2010.06.11
(730) NICA Ghenadie, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22/2, ap. 53,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.13.

(210) 027276
(220) 2010.06.07
(730) DUMITRAŞCU Ivan, MD
Str. Tineretului nr. 22,
MD-5900, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 01.01.02; 27.03.15; 27.05.02; 27.05.10.
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MĂRCI
(210) 027292
(220) 2010.06.08
(730) TODICA Andrei, MD
Str. Academiei nr. 6, bloc 1, ap. 6,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - comercializarea medicamentelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027295
(220) 2010.06.08
(730) VORONA Vjacheslav Viktorovich, UA
Vul. 40r. Peremogy, bud. 14, smt Voronizh,
Shostkinskiy r-n, Sumska obl., 41140, Ucraina
(540)

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

(210) 027302
(220) 2010.06.10
(730) GUTIUM OLEG, MD
Str. IndependenŃei nr. 50, ap. 12,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Radio SPORT", cu excepŃia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb.
(511) NCL(9)
38 - telecomunicaŃii.
(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.23; 04.05.05; 27.05.10;
29.01.12.

(210) 027311
(220) 2010.06.11
(730) Abbott Laboratories, US
Abbott Park, Illinois 60064,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse şi substanŃe farmaceutice.
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(210) 027333
(220) 2010.06.16
(730) PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027334
(220) 2010.06.16
(730) PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(210) 027336
(220) 2010.06.16
(730) PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027341
(220) 2010.06.17
(730) BUZA Serghei, MD
Str. Chişinău nr. 7, ap. 8,
MD-3400, Hînceşti, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027335
(220) 2010.06.16
(730) PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027342
(220) 2010.06.17
(730) MÎRZA Veaceslav, MD
Str. A. Puşkin nr. 60, bloc 1, ap. 14,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaŃie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de siguranŃă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terŃi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 027344
(220) 2010.06.18
(730) GOJO Industries, Inc., US
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio
44311, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate de înaltă capacitate pentru curăŃarea mâinilor, săpun de mâini, produs tip cremă pentru curăŃarea mâinilor, produs tip loŃiune pentru curăŃarea pielii, cremă şi loŃiune de
corp pentru protecŃie, săpun de corp tip loŃiune, cremă de mâini, şampoane şi produse
pentru spălarea corpului, şerveŃele impregnate cu substanŃe de curăŃare a mâinilor şi cartuşe de rezervă pentru ele;
05 - săpun antimicrobian şi antibacterian tip loŃiune, produse igienice şi dezinfectanŃi instant
pentru mâini;
21 - dozatoare de săpun, dozatoare de cremă şi
loŃiune.

(210) 027345
(220) 2010.06.18
(730) Naturxan LLC, US
9110 Red Branch Road, Columbia, Maryland
21045-2024, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
31 - aditivi şi suplimente la hrana pentru peşti.
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(210) 027346
(220) 2010.06.21
(730) Manolo Blahnik, GB
49-51 Old Church Street, London SW3 5BS,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
16 - produse de imprimerie; publicaŃii imprimate;
materiale imprimate; hârtie, articole de hârtie;
papetărie; calendare; pungi de hârtie sau de
materiale plastice; cutii de carton; ascuŃitoare
pentru creioane cosmetice; afişe, placarde,
postere; hârtie pentru ambalare; felicitări de
Crăciun; carnete, blocnotesuri; agende; registre; carnete de adrese; carnete de note;
18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; genŃi; saci;
genŃi de mână pentru femei; saci de voiaj, valize; rucsacuri; genŃi sportive; genŃi pentru încălŃăminte; genŃi pentru cizme; genŃi pentru pantofi; sacoşe, pungi; ghiozdane; portofele; curele, centuri; portmonee; portofele pentru cartele
din plastic; tartaje sau carnete pentru cecuri,
portvizite, portofele pentru cărŃi de vizită; umbrele; umbrele de soare; geamantane şi valize;
serviete; articole din piele pentru documente;
huse pentru chei; genŃi pentru articole de baie;
genŃi, saci cu şireturi; huse pentru cravată;
pungi şi saci pentru cadouri; pungi pentru
cumpărături; piei de animale; imitaŃii din piele
de animale; huse pentru bagaj; raniŃe, rucsacuri, desage; genŃi de plajă; genŃi de şcoală;
mape pentru muzică; huse; mape pentru documente; huse pentru instrumente muzicale;
truse de voiaj pentru articole de toaletă; tartaje
pentru cărŃi de buzunar; serviete plate, valize
plate pentru documente; bastoane; bice şi articole de şelărie; truse cosmetice;
25 - încălŃăminte; pantofi; încălŃăminte pentru dame; încălŃăminte pentru copii; încălŃăminte
pentru bărbaŃi; încălŃăminte de piele; încălŃăminte de vinil; încălŃăminte din fibre vegetale,
sandale din fibre vegetale; încălŃăminte din
cauciuc; ghete joase; încălŃăminte de paie;
încălŃăminte impermeabilă; şoşoni; papuci de
baie; sandale de baie; galoşi; tocuri pentru
încălŃăminte; ghete cu şireturi; ghete; cizme;
încălŃăminte de plajă; sandale; papuci de cameră; branŃuri; tălpi pentru încălŃăminte; flecuri;
feŃe de încălŃăminte; rame de încălŃăminte;
vârfuri sau plăcuŃe metalice pentru încălŃămin-
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te; accesorii din metal pentru cizme şi încălŃăminte; dispozitive antiderapante pentru cizme şi
încălŃăminte; cizme cu şiret sus; tălpi; încălŃăminte de lemn; mănuşi; îmbrăcăminte; pulovere;
jachete; svetere; veste; lenjerie de corp; bluze;
cămăşi; pantaloni; fuste; rochii; pălării; paltoane,
mantouri; cravate; papioane; colanŃi; fulare;
35 - comercializarea produselor; colectarea diverselor produse pentru terŃi permiŃând clienŃilor
vizualizarea şi cumpărarea produselor în mod
convenabil, şi anume a celor care nu se limitează la încălŃăminte, genŃi şi accesorii.

(210) 027348
(220) 2010.06.22
(730) PATRAŞ Vadim, MD
Str. Alba-Iulia nr. 190/2, ap. 13,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: azuriu Pantone 298 C,
albastru Pantone 2935 C, gri Pantone Cool
Gray 8 CVC.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.16; 27.05.17; 29.01.12.

(210) 027351
(220) 2010.06.23
(730) BASA-PRESS S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 72,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine de firmă;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 24.01.09; 27.05.22.

(210) 027349
(220) 2010.06.28
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului,
Floreşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine de firmă;
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.11.21; 27.05.01.
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MĂRCI
(210) 027352
(220) 2010.06.24
(730) Georges Monin S.A.S., FR
Place des Marronniers F-18000 Bourges,
FranŃa
(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.
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te pentru împrospătarea şi aromatizarea aerului; deodoranŃi; preparate pentru neutralizarea
mirosurilor;
11 - aparate şi instrumente, toate pentru aromatizarea, purificarea sau împrospătarea aerului;
părŃi şi fitinguri pentru toate produsele susmenŃionate.

(210) 027372
(220) 2010.07.02
(730) MINERVA S/A, BR
Avenue: prolongamento da avenida Antonio
Manco Bernardes, s/n, Rotatoria Familia
Vilela de Queiroz Place: Chacara Minerva,
Brazilia
(540)

(210) 027357
(220) 2010.06.24
(730) Bristol-Myers Squibb Company, US
345 Park Avenue, New York, New York
10154, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice de uz uman.

(210) 027358
(220) 2010.06.24
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru împrospătarea aerului; potpuriuri parfumate; uleiuri esenŃiale, aerosoli
pentru împrospătarea aerului în încăperi; preparate pentru împrospătarea şi aromatizarea
aerului;
04 - lumânări, lumânări aromatizate sau mirositoare;
05 - produse pentru împrospătarea aerului; preparate pentru purificarea aerului; preparate pentru împrospătarea aerului în încăperi; prepara-

(591) Culori revendicate: roz, roşu, bordo, alb.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; uleiuri comestibile nu pe bază de produse lactate sau vegetale şi care nu sunt în
formă de pastă; grăsimi.
(531) CFE(5) 25.03.03; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 027374
(220) 2010.06.30
(730) DIVALCONI S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Bulgară nr. 107, ap. 4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepŃia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepŃia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acŃionate manual; incubatoare pentru ouă;
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09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;

TRADEMARKS
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanŃe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinŃi
artificiali, articole ortopedice; material de sutură;
12 - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeriană sau navală;
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;

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii
sanitare;

18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;

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

25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027375
(220) 2010.06.30
(730) DIVALCONI S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Bulgară nr. 107, ap. 4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinŃelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziŃii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaŃi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianŃi; produse pentru absorbŃia, umezirea şi compactarea
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(210) 027376
(220) 2010.07.01
(730) PERFECT INTERNATIONAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Bucureşti nr. 83, ap. 18,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: violet, gri.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.03.23; 26.15.01; 26.07.03;
27.05.10; 29.01.12.

MĂRCI
(210) 027377
(220) 2010.07.08
(730) GUłU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027388
(220) 2010.06.30
(730) Orange Brand Services Limited, GB
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4QJ,
Regatul Unit
(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaŃie şi telecomunicaŃie; aparate şi
instrumente de comunicaŃie şi telecomunicaŃie; aparate şi instrumente electrice şi electronice toate pentru procesarea, înregistrarea,
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recepŃia datelor; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor, informaŃiei
sau a datelor codificate; camere de luat vederi; aparate, instrumente şi echipament de
fotografiat; aparate, instrumente şi echipament pentru procesarea imaginilor; aparate şi
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instrumente de televiziune şi radio; emiŃătoare
şi receptoare de telecomunicaŃie, de difuzare
a programelor radio şi televizate; aparate de
acces la programe difuzate sau transmise;
holograme; calculatoare; echipament periferic
pentru calculatoare; circuite electronice programate informative de transmisie; programe
de calculator; software de calculator; discuri,
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare
magnetice de informaŃie; cartele magnetice
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil;
cartele cu informaŃie; cartele de memorie;
smart carduri; cartele ce conŃin microprocesoare; cartele cu circuit integrat; cartele electronice de identificare; cartele telefonice; cartele de credit telefonice; cartele de credit; fişe
de plată; cartele pentru jocuri electronice destinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROMuri; purtătoare de informaŃie magnetice, digitale, optice; purtătoare de informaŃie magnetice,
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păstrarea informaŃiei (fără înregistrare şi înregistrate în prealabil); software pentru calculatoare livrate din Internet; publicaŃii electronice
(încărcabile) acordate on-line din bazele de
date ale calculatoarelor sau Internet; software
de calculatoare şi aparate de telecomunicaŃii
(inclusiv modeme) care fac posibilă conectarea cu bazele de date, reŃelele din regiunea
locală şi Internet; software de calculatoare
care fac posibile serviciile de teleconferinŃe,
videoconferinŃe şi servicii video prin telefon;
software de calculatoare care fac posibilă
căutarea şi regăsirea datelor; software de
calculatoare pentru accesul la bazele de date,
serviciile de telecomunicaŃie, reŃelele de calculatoare şi avizierele electronice; software
pentru jocurile de calculator; muzică digitală
(încărcabilă) acordată din baza de date de
calculator sau din Internet; muzică digitală
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet website-uri; dispozitive pentru reproducerea muzicii recepŃionată din Internet; dispozitive de
reproducere MP3; fotografii, imagini, reprezentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări
video şi programe audiovizuale (încărcabile)
acordate on-line sau din baze de date de calculator sau Internet sau Internet web-site-uri;
aparate şi instrumente de monitoring la distanŃă; software de calculatoare utilizate în
monitoringul la distanŃă; emiŃătoare şi receptoare de satelit; sateliŃi de telecomunicaŃie şi
difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi antene
pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; cabluri optice; fire de rezistenŃă; electrozi; sisteme şi instalaŃii de telecomunicaŃie; terminale
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pentru reŃele telefonice; comutatoare telefonice;
aparate de telecomunicaŃie, de păstrare,
transformare şi procesare a semnalului de
intrare; echipament telefonic; echipament
pentru telefoane fixate, transportabile, mobile,
automate sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru expunerea şi comandarea produselor şi serviciilor;
aparate şi instrumente de paging, radiopaging
şi radiotelefonice; telefoane, telefoane mobile
şi microtelefoane; telecopiatoare; accesorii
pentru telefoane şi microtelefoane; adaptoare
utilizate împreună cu telefoane; încărcătoare
de baterii utilizate împreună cu telefoane;
unităŃi montate în mese sau automobile încorporând un difuzor pentru a permite utilizarea automată a microtelefoanelor; suporturi
pentru microtelefoane în interiorul automobilelor; genŃi şi tocuri special adaptate pentru
păstrarea sau transportarea telefoanelor portative şi a echipamentului şi accesoriilor telefonice; organizere personale computerizate;
antene; baterii; microprocesoare; tastaturi;
modeme; maşini de calculat; ecrane indicatoare (display screens); sisteme electronice
globale de poziŃionare; aparate şi instrumente
electronice navigaŃionale, de depistare şi de
poziŃionare; aparate şi instrumente de monitoring (altul decât monitoringul in-vivo); aparate
şi instrumente de radio; aparate şi instrumente electrice de control, testare (alta decât testarea in-vivo), semnalizare, verificare (supraveghere) şi instruire; aparate şi instrumente
optice şi electrooptice; filme video; aparate şi
echipament audiovizual; echipament şi aparate pentru jocurile electronice; accesorii electrice şi electronice şi echipament periferic proiectat şi adaptat pentru utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale şi echipament şi aparate pentru jocurile electronice; părŃi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-menŃionate;
16 - hârtie, carduri, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; imagini; rame pentru
imagini; cărŃi; reviste; periodice; publicaŃii imprimate; instrumente pentru scris; papetărie;
articole de papetărie; articole de birou; articole
pentru păstrarea produselor de papetărie, necuprinse în alte clase; şerveŃele de masă; materiale pentru desen şi pictură; carnete, carnete
de adrese, jurnale şi carnete pentru notiŃe de
uz personal; semne pentru cărŃi; calendare;
postere; agende; materiale pentru modelare,
necuprinse în alte clase; materiale de instruire
şi învăŃământ; genŃi din hârtie, carton şi materiale plastice cuprinse în clasa 16;
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35 - publicitate; promovarea businessului; managementul afacerilor; administrarea afacerilor;
organizarea şi managementul programelor de
afaceri de stimulare şi de loialitate; servicii
informative în domeniul afacerilor; servicii în
vederea procesării administrative şi organizării comenzilor produselor prin poştă; organizarea inovaŃiilor de afaceri; servicii în vederea
cercetării şi studierii în domeniul afacerilor;
servicii de previziuni în afaceri; prestarea serviciilor de afaceri, de birou şi secretariat; servicii de revistă a presei şi servicii informative;
organizarea şi desfăşurarea expoziŃiilor în
scopuri comerciale; servicii de vânzare cu
amănuntul; regruparea, în avantajul terŃilor, a
unei varietăŃi de produse (cu excepŃia transportului lor) permiŃând consumatorilor să vadă
şi să cumpere comod produsele date; toate
serviciile sus-menŃionate sunt furnizate online dintr-o bază de date de calculator sau
prin Internet sau sunt furnizate prin alte mijloace; regruparea, în avantajul terŃilor, a unei
varietăŃi de produse electronice şi electrice de
telecomunicaŃie, de calcul, părŃi, elemente de
conexiune şi accesorii pentru produsele susmenŃionate, cartele informaŃionale, dispozitive
şi echipament de securitate, îmbrăcăminte,
încălŃăminte, articole de acoperit capul, accesorii, produse textile, produse din in de uz
casnic, valize şi genŃi, materiale de imprimerie
şi papetărie, articole pentru cadouri, jucării,
echipament pentru jocuri şi sport, bijuterii,
ceasornicărie, echipament şi ustensile de uz
casnic, mobilă şi articole de mobilare, cosmetice şi produse de îngrijire personală, produse
de farmacie generală, produse de curăŃare,
produse de îngrijire a sănătăŃii, alimente pentru oameni şi produse de băcănie, băuturi,
permiŃând consumatorilor să vadă şi să cumpere comod aceste produse; vânzarea la licitaŃie efectuată prin Internet; servicii în vederea administrării afacerilor pentru procesarea
vânzărilor efectuate prin Internet; servicii publicitare pentru promovarea comerŃului electronic; acordarea informaŃiilor şi consultaŃiilor
în vederea livrării şi promovării articolelor de
consum, selectării şi demonstrării produselor;
acordarea informaŃiilor şi consultaŃiilor cumpărătorilor potenŃiali ai articolelor de consum şi
produselor; compilarea şi transcrierea datelor;
compilarea anunŃurilor publicitare pentru utilizarea în calitate de pagini web pe Internet;
compilarea listelor cu numere de telefon şi
adrese pentru publicarea pe Internet; acordare de spaŃiu pe pagini web pentru plasarea
publicităŃii produselor şi serviciilor; serviciile
bazelor de date şi procesarea informaŃiei;

MĂRCI
serviciile răspunsurilor telefonice şi prelucrarea mesajelor; gestionarea call-centrelor; gestionarea centrelor de control la distanŃă; servicii de management al datelor şi de inventariere electronică a produselor;
36 - asigurare; afaceri financiare; afaceri monetare; asigurare şi finanŃare a aparatelor, sistemelor şi instalaŃiilor de telecomunicaŃie; prestarea operaŃiilor cu cărŃi de credit şi deservirii
cu cărŃi de credit; prestarea serviciilor de
transfer electronic de fonduri şi operaŃii de
afaceri în regim on-line; servicii financiare;
servicii bancare; servicii în domeniul managementului investiŃiilor şi capitalului; administrarea capitalului şi investiŃiilor; servicii financiare computerizate; prestarea serviciilor de
estimare în regim on-line; afaceri în domeniul
bunurilor imobiliare; managementul bunurilor
imobiliare, informaŃii şi consultaŃii referitor la
cele sus-menŃionate; acordarea informaŃiei
financiare; cotări de bursă; servicii informaŃionale în domeniul acŃiunilor şi obligaŃiilor; brokeraj în domeniul acŃiunilor, hârtiilor de valoare de stat şi obligaŃiilor; activităŃi de mobilizare
a capitalului; colectări băneşti în scopuri de
binefacere, organizare de colectări băneşti în
scopuri de binefacere şi organizare de activităŃi de mobilizare a capitalului; sponsorizare
financiară; servicii de acordare a reducerilor;
servicii informaŃionale şi de consultanŃă referitor la asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, operaŃii bancare prin Internet, informaŃii în domeniul acŃiunilor şi obligaŃiilor, brokeraj
în domeniul acŃiunilor, hârtiilor de valoare de
stat şi obligaŃiilor, prestate în regim on-line de
la o bază de date de calculator sau Internet;
38 -

servicii în vederea telecomunicaŃiilor; servicii
în vederea comunicaŃiilor; servicii telefonice,
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimilelor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesajelor, radiopaging, devierii sunetelor, răspunderii automate, serviciu de informaŃii telefonice şi poşta electronică; transmiterea, livrarea
şi recepŃionarea sunetelor, datelor, imaginilor,
muzicii şi informaŃiei; servicii în vederea livrării
mesajelor electronice; servicii informative online referitoare la telecomunicaŃii; servicii în
vederea schimbului de date; transferul datelor
prin telecomunicaŃie; servicii în vederea comunicaŃiilor prin satelit; servicii de difuzare;
difuzarea sau transmiterea programelor radio
sau televizate şi a filmelor, programelor de
teleshopping şi webshopping; servicii în vederea textelor video, teletextelor şi datelor video;
difuzarea şi livrarea conŃinutului multimedia
prin reŃele de comunicaŃie electronice; servicii
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în vederea mesajelor video; servicii în vederea conferinŃelor video; servicii în vederea
telefoanelor video; telecomunicaŃie informaŃională (inclusiv web-pagini), programe de calculator şi orice alte date; aprovizionarea accesului uzual la Internet; aprovizionarea conectărilor de telecomunicaŃie sau a linkurilor
la Internet sau la baze de date; aprovizionarea accesului uzual la Internet (furnizori de
servicii); aprovizionarea şi operarea conferinŃelor electronice, grupurilor de discuŃie şi chat
room; aprovizionarea accesului la web-siteurile muzical-digitale în Internet; aprovizionarea accesului la web-site-urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale prin telecomunicaŃii; aprovizionarea accesului la infrastructurile de telecomunicaŃie pentru alŃi operatori;
operarea şi aprovizionarea mijloacelor de
căutare; servicii de acordare a accesului la
telecomunicaŃii; transmiterea mesajelor şi
imaginilor cu ajutorul calculatorului; comunicaŃie prin calculator; serviciile agenŃiilor de ştiri;
transmiterea ştirilor şi informaŃiei privind actualităŃile; închirierea, leasingul sau arendarea
aparatelor, instrumentelor, instalaŃiilor sau
componentelor utilizate pentru acordarea serviciilor sus-menŃionate; servicii consultative,
informaŃie şi consultaŃii referitoare la toate
cele sus-menŃionate;
41 - servicii în vederea educaŃiei şi instruirii; servicii în vederea divertismentului; activităŃi sportive şi culturale; informaŃii cu privire la evenimentele de instruire, divertisment, sportive şi
culturale furnizate on-line dintr-o bază de date
de calculator sau Internet sau furnizate prin
alte mijloace; servicii în vederea jocurilor electronice furnizate dintr-o bază de date de calculator sau prin Internet; servicii în vederea
închirierii video şi audio; servicii în vederea
divertismentului radio şi televizat; producŃie de
filme, de programe radiofonice şi de televiziune şi de programe teleshopping şi webshopping;
organizarea de jocuri şi competiŃii; furnizarea
on-line a publicaŃiilor electronice; publicarea
cărŃilor şi jurnalelor electronice on-line; publicarea textelor în format electronic sau în alt
mod; servicii de publicare şi producŃie pentru
mijloacele de comunicare audio şi/sau vizuale; servicii în vederea expoziŃiilor; furnizarea
accesului on-line la expoziŃii şi servicii în vederea expoziŃiilor; servicii de programare a
ştirilor pentru transmiterea prin Internet; organizarea şi conducerea de conferinŃe, seminare, simpozioane, consultaŃii, grupuri de lucru,
cursuri, convenŃii şi expoziŃii; studierea sau
cursuri şi lecŃii de instruire interactive şi la
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distanŃă furnizate on-line printr-o legătură de
telecomunicaŃie sau reŃea de calculatoare sau
furnizate prin alte mijloace; servicii de traducere; servicii în vederea galeriilor artistice
furnizate on-line printr-o legătură de telecomunicaŃie; jocuri de noroc; cluburi; servicii de
rezervare şi vânzare a biletelor pentru evenimentele de divertisment, sportive şi culturale;
servicii în vederea bibliotecilor electronice
pentru livrarea de informaŃie electronică
(inclusiv informaŃia de arhivă) în formă de
texte electronice, de informaŃii şi date audio
şi/sau video, de jocuri şi divertisment; furnizarea şi desfăşurarea de conferinŃe electronice,
grupuri de discuŃii şi chat room-uri; furnizarea
muzicii digitale (neîncărcabile) din Internet;
furnizarea muzicii digitale (neîncărcabile) de
pe web-site-urile MP3 din Internet; furnizarea
de fotografii, imagini, grafică, baiŃi de sunet,
filme, imagini video şi programe audiovizuale
(neîncărcabile) on-line sau din baze de date
de calculator sau Internet sau web-site-uri din
Internet; servicii de fotografiere; furnizarea de
informaŃii şi consultaŃii cu privire la toate serviciile sus-menŃionate;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi proiectare referitoare
la acestea; servicii ale laboratoarelor de cercetare; managementul proiectelor de cercetare, de construcŃie şi de elaborare; cercetări,
proiectări şi elaborări industriale; cercetări
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi
elaborare referitoare la calculatoare, programe de calculator, sisteme de calculator, soluŃii
de aplicare a software de calculator, sisteme
de procesare a datelor, managementul datelor, sisteme de procesare a informaŃiei computerizate, servicii de comunicaŃie, soluŃii de
comunicaŃie, aplicaŃii de comunicaŃie, sisteme
de comunicaŃie şi interfeŃe de reŃea şi oferirea
consultanŃei, informaŃiilor şi recomandărilor
tehnice cu privire la cele sus-menŃionate; testare tehnică; testare industrială; întocmirea
rapoartelor şi studiilor tehnice; servicii în domeniul calculatoarelor; modernizarea şi proiectarea hardware de calculator; întreŃinerea
tehnică, modernizarea şi proiectarea firmware
de calculator, software de calculator şi programelor de calculator; servicii de programare
pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea
informaŃiilor cu privire la calculatoare şi echipament de reŃele de calculatoare; servicii de
consultanŃă tehnică în domeniul tehnologiei
informaŃionale şi telecomunicaŃiei; proiectare
şi elaborare de sisteme de calculatoare şi de
sisteme şi echipament de telecomunicaŃie; servicii în domeniul managementului computerial;
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servicii operaŃionale de suport pentru reŃele
de calculator, reŃele de telecomunicaŃie şi
reŃele de transmisie a datelor; servicii în regim
on-line în domeniul calculatoarelor; servicii de
programare prestate în regim on-line; furnizarea accesului la o reŃea electronică on-line
pentru căutarea informaŃiei; închiriere de calculatoare; proiectare, desen şi înscrieri învestite cu împuternicire, toate destinate pentru
compilarea paginilor web pe Internet; servicii
virtuale şi interactive de creare a imaginilor;
crearea, operarea şi întreŃinerea tehnică a
bazelor de date, intrareŃelelor şi site-urilor
web; hostingul site-urilor web ce aparŃin terŃilor; instalarea şi întreŃinerea tehnică a software-ului de calculator; leasingul timpului de
acces la o bază de date de calculator; leasingul timpului de acces la buletinul computerial
şi forumuri şi la reŃele de calculator; servicii
prestate de furnizori de servicii Internet; compilarea, crearea şi întreŃinerea tehnică a unui
registru de nume de domenii; crearea, operarea şi întreŃinerea tehnică a site-urilor web,
paginilor web şi portalurilor pentru înregistrarea textelor, imaginilor şi muzicii furnizate prin
calculatoare sau telefoane mobile; furnizarea
serviciilor informative şi consultative în regim
on-line de la o bază de date de calculator sau
prin Internet; informaŃie meteorologică; servicii
de prestare a informaŃiei cu privire la vreme;
servicii de design interior; servicii informative
şi consultative referitoare la toate serviciile
sus-menŃionate.
(531) CFE(5) 27.05.24; 29.01.01; 29.01.08.

(210) 027389
(220) 2010.06.30
(730) Orange Brand Services Limited, GB
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4QJ,
Regatul Unit
(540)

MĂRCI
(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, negru.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaŃie şi telecomunicaŃie; aparate şi
instrumente de comunicaŃie şi telecomunicaŃie; aparate şi instrumente electrice şi electronice toate pentru procesarea, înregistrarea,
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recepŃia datelor; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor, informaŃiei
sau a datelor codificate; camere de luat vederi; aparate, instrumente şi echipament de
fotografiat; aparate, instrumente şi echipament pentru procesarea imaginilor; aparate şi
instrumente de televiziune şi radio; emiŃătoare
şi receptoare de telecomunicaŃie, de difuzare
a programelor radio şi televizate; aparate de
acces la programe difuzate sau transmise;
holograme; calculatoare; echipament periferic
pentru calculatoare; circuite electronice programate informative de transmisie; programe
de calculator; software de calculator; discuri,
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare
magnetice de informaŃie; cartele magnetice
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil;
cartele cu informaŃie; cartele de memorie;
smart carduri; cartele ce conŃin microprocesoare; cartele cu circuit integrat; cartele electronice de identificare; cartele telefonice; cartele de credit telefonice; cartele de credit; fişe
de plată; cartele pentru jocuri electronice destinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROMuri; purtătoare de informaŃie magnetice, digitale, optice; purtătoare de informaŃie magnetice,
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păstrarea informaŃiei (fără înregistrare şi înregistrate în prealabil); software pentru calculatoare livrate din Internet; publicaŃii electronice
(încărcabile) acordate on-line din bazele de
date ale calculatoarelor sau Internet; software
de calculatoare şi aparate de telecomunicaŃii
(inclusiv modeme) care fac posibilă conectarea cu bazele de date, reŃelele din regiunea
locală şi Internet; software de calculatoare
care fac posibile serviciile de teleconferinŃe,
videoconferinŃe şi servicii video prin telefon;
software de calculatoare care fac posibilă
căutarea şi regăsirea datelor; software de
calculatoare pentru accesul la bazele de date,
serviciile de telecomunicaŃie, reŃelele de calculatoare şi avizierele electronice; software
pentru jocurile de calculator; muzică digitală
(încărcabilă) acordată din baza de date de
calculator sau din Internet; muzică digitală
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet website-uri; dispozitive pentru reproducerea muzi-

MD - BOPI 10/2010
cii recepŃionată din Internet; dispozitive de
reproducere MP3; fotografii, imagini, reprezentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări
video şi programe audiovizuale (încărcabile)
acordate on-line sau din baze de date de calculator sau Internet sau Internet web-site-uri;
aparate şi instrumente de monitoring la distanŃă; software de calculatoare utilizate în
monitoringul la distanŃă; emiŃătoare şi receptoare de satelit; sateliŃi de telecomunicaŃie şi
difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi antene
pentru telefoane; fire şi cabluri electrice; cabluri optice; fire de rezistenŃă; electrozi; sisteme şi instalaŃii de telecomunicaŃie; terminale
pentru reŃele telefonice; comutatoare telefonice; aparate de telecomunicaŃie, de păstrare,
transformare şi procesare a semnalului de
intrare; echipament telefonic; echipament
pentru telefoane fixate, transportabile, mobile,
automate sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru expunerea şi comandarea produselor şi serviciilor;
aparate şi instrumente de paging, radiopaging
şi radiotelefonice; telefoane, telefoane mobile
şi microtelefoane; telecopiatoare; accesorii
pentru telefoane şi microtelefoane; adaptoare
utilizate împreună cu telefoane; încărcătoare
de baterii utilizate împreună cu telefoane;
unităŃi montate în mese sau automobile încorporând un difuzor pentru a permite utilizarea automată a microtelefoanelor; suporturi
pentru microtelefoane în interiorul automobilelor; genŃi şi tocuri special adaptate pentru
păstrarea sau transportarea telefoanelor portative şi a echipamentului şi accesoriilor telefonice; organizere personale computerizate;
antene; baterii; microprocesoare; tastaturi;
modeme; maşini de calculat; ecrane indicatoare (display screens); sisteme electronice
globale de poziŃionare; aparate şi instrumente
electronice navigaŃionale, de depistare şi de
poziŃionare; aparate şi instrumente de monitoring (altul decât monitoringul in-vivo); aparate
şi instrumente de radio; aparate şi instrumente electrice de control, testare (alta decât testarea in-vivo), semnalizare, verificare (supraveghere) şi instruire; aparate şi instrumente
optice şi electrooptice; filme video; aparate şi
echipament audiovizual; echipament şi aparate pentru jocurile electronice; accesorii electrice şi electronice şi echipament periferic proiectat şi adaptat pentru utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale şi echipament şi aparate pentru jocurile electronice; părŃi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-menŃionate;
16 - hârtie, carduri, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
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de imprimerie; fotografii; imagini; rame pentru
imagini; cărŃi; reviste; periodice; publicaŃii imprimate; instrumente pentru scris; papetărie;
articole de papetărie; articole de birou; articole pentru păstrarea produselor de papetărie,
necuprinse în alte clase; şerveŃele de masă;
materiale pentru desen şi pictură; carnete,
carnete de adrese, jurnale şi carnete pentru
notiŃe de uz personal; semne pentru cărŃi;
calendare; postere; agende; materiale pentru
modelare, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire şi învăŃământ; genŃi din hârtie,
carton şi materiale plastice cuprinse în clasa 16;
35 - publicitate; promovarea businessului; managementul afacerilor; administrarea afacerilor;
organizarea şi managementul programelor de
afaceri de stimulare şi de loialitate; servicii
informative în domeniul afacerilor; servicii în
vederea procesării administrative şi organizării comenzilor produselor prin poştă; organizarea inovaŃiilor de afaceri; servicii în vederea
cercetării şi studierii în domeniul afacerilor;
servicii de previziuni în afaceri; prestarea serviciilor de afaceri, de birou şi secretariat; servicii de revistă a presei şi servicii informative;
organizarea şi desfăşurarea expoziŃiilor în
scopuri comerciale; servicii de vânzare cu
amănuntul; regruparea, în avantajul terŃilor, a
unei varietăŃi de produse (cu excepŃia transportului lor) permiŃând consumatorilor să vadă
şi să cumpere comod produsele date; toate
serviciile sus-menŃionate sunt furnizate online dintr-o bază de date de calculator sau
prin Internet sau sunt furnizate prin alte mijloace; regruparea, în avantajul terŃilor, a unei
varietăŃi de produse electronice şi electrice de
telecomunicaŃie, de calcul, părŃi, elemente de
conexiune şi accesorii pentru produsele susmenŃionate, cartele informaŃionale, dispozitive
şi echipament de securitate, îmbrăcăminte,
încălŃăminte, articole de acoperit capul, accesorii, produse textile, produse din in de uz
casnic, valize şi genŃi, materiale de imprimerie
şi papetărie, articole pentru cadouri, jucării,
echipament pentru jocuri şi sport, bijuterii,
ceasornicărie, echipament şi ustensile de uz
casnic, mobilă şi articole de mobilare, cosmetice şi produse de îngrijire personală, produse
de farmacie generală, produse de curăŃare,
produse de îngrijire a sănătăŃii, alimente pentru oameni şi produse de băcănie, băuturi,
permiŃând consumatorilor să vadă şi să cumpere comod aceste produse; vânzarea la licitaŃie efectuată prin Internet; servicii în vederea administrării afacerilor pentru procesarea
vânzărilor efectuate prin Internet; servicii publicitare pentru promovarea comerŃului elec-

58

TRADEMARKS
tronic; acordarea informaŃiilor şi consultaŃiilor
în vederea livrării şi promovării articolelor de
consum, selectării şi demonstrării produselor;
acordarea informaŃiilor şi consultaŃiilor cumpărătorilor potenŃiali ai articolelor de consum şi
produselor; compilarea şi transcrierea datelor;
compilarea anunŃurilor publicitare pentru utilizarea în calitate de pagini web pe Internet;
compilarea listelor cu numere de telefon şi
adrese pentru publicarea pe Internet; acordare de spaŃiu pe pagini web pentru plasarea
publicităŃii produselor şi serviciilor; serviciile
bazelor de date şi procesarea informaŃiei;
serviciile răspunsurilor telefonice şi prelucrarea mesajelor; gestionarea call-centrelor; gestionarea centrelor de control la distanŃă; servicii de management al datelor şi de inventariere electronică a produselor;
36 - asigurare; afaceri financiare; afaceri monetare; asigurare şi finanŃare a aparatelor, sistemelor şi instalaŃiilor de telecomunicaŃie; prestarea operaŃiilor cu cărŃi de credit şi deservirii
cu cărŃi de credit; prestarea serviciilor de
transfer electronic de fonduri şi operaŃii de
afaceri în regim on-line; servicii financiare;
servicii bancare; servicii în domeniul managementului investiŃiilor şi capitalului; administrarea capitalului şi investiŃiilor; servicii financiare computerizate; prestarea serviciilor de
estimare în regim on-line; afaceri în domeniul
bunurilor imobiliare; managementul bunurilor
imobiliare, informaŃii şi consultaŃii referitor la
cele sus-menŃionate; acordarea informaŃiei
financiare; cotări de bursă; servicii informaŃionale în domeniul acŃiunilor şi obligaŃiilor; brokeraj în domeniul acŃiunilor, hârtiilor de valoare de stat şi obligaŃiilor; activităŃi de mobilizare
a capitalului; colectări băneşti în scopuri de
binefacere, organizare de colectări băneşti în
scopuri de binefacere şi organizare de activităŃi de mobilizare a capitalului; sponsorizare
financiară; servicii de acordare a reducerilor;
servicii informaŃionale şi de consultanŃă referitor la asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, operaŃii bancare prin Internet, informaŃii în domeniul acŃiunilor şi obligaŃiilor, brokeraj
în domeniul acŃiunilor, hârtiilor de valoare de
stat şi obligaŃiilor, prestate în regim on-line de
la o bază de date de calculator sau Internet;
38 - servicii în vederea telecomunicaŃiilor; servicii
în vederea comunicaŃiilor; servicii telefonice,
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimilelor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesajelor, radiopaging, devierii sunetelor, răspunderii automate, serviciu de informaŃii telefonice şi poşta electronică; transmiterea, livrarea

MĂRCI
şi recepŃionarea sunetelor, datelor, imaginilor,
muzicii şi informaŃiei; servicii în vederea livrării
mesajelor electronice; servicii informative online referitoare la telecomunicaŃii; servicii în
vederea schimbului de date; transferul datelor
prin telecomunicaŃie; servicii în vederea comunicaŃiilor prin satelit; servicii de difuzare;
difuzarea sau transmiterea programelor radio
sau televizate şi a filmelor, programelor de
teleshopping şi webshopping; servicii în vederea textelor video, teletextelor şi datelor video;
difuzarea şi livrarea conŃinutului multimedia
prin reŃele de comunicaŃie electronice; servicii
în vederea mesajelor video; servicii în vederea conferinŃelor video; servicii în vederea
telefoanelor video; telecomunicaŃie informaŃională (inclusiv web-pagini), programe de calculator şi orice alte date; aprovizionarea accesului uzual la Internet; aprovizionarea conectărilor de telecomunicaŃie sau a linkurilor
la Internet sau la baze de date; aprovizionarea accesului uzual la Internet (furnizori de
servicii); aprovizionarea şi operarea conferinŃelor electronice, grupurilor de discuŃie şi chat
room; aprovizionarea accesului la web-siteurile muzical-digitale în Internet; aprovizionarea accesului la web-site-urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale prin telecomunicaŃii; aprovizionarea accesului la infrastructurile de telecomunicaŃie pentru alŃi operatori;
operarea şi aprovizionarea mijloacelor de
căutare; servicii de acordare a accesului la
telecomunicaŃii; transmiterea mesajelor şi
imaginilor cu ajutorul calculatorului; comunicaŃie prin calculator; serviciile agenŃiilor de ştiri;
transmiterea ştirilor şi informaŃiei privind actualităŃile; închirierea, leasingul sau arendarea
aparatelor, instrumentelor, instalaŃiilor sau
componentelor utilizate pentru acordarea serviciilor sus-menŃionate; servicii consultative,
informaŃie şi consultaŃii referitoare la toate
cele sus-menŃionate;
41 - servicii în vederea educaŃiei şi instruirii; servicii în vederea divertismentului; activităŃi sportive şi culturale; informaŃii cu privire la evenimentele de instruire, divertisment, sportive şi
culturale furnizate on-line dintr-o bază de date
de calculator sau Internet sau furnizate prin
alte mijloace; servicii în vederea jocurilor electronice furnizate dintr-o bază de date de calculator sau prin Internet; servicii în vederea
închirierii video şi audio; servicii în vederea
divertismentului radio şi televizat; producŃie de
filme, de programe radiofonice şi de televiziune
şi de programe teleshopping şi webshopping;
organizarea de jocuri şi competiŃii; furnizarea
on-line a publicaŃiilor electronice; publicarea
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cărŃilor şi jurnalelor electronice on-line; publicarea textelor în format electronic sau în alt
mod; servicii de publicare şi producŃie pentru
mijloacele de comunicare audio şi/sau vizuale; servicii în vederea expoziŃiilor; furnizarea
accesului on-line la expoziŃii şi servicii în vederea expoziŃiilor; servicii de programare a
ştirilor pentru transmiterea prin Internet; organizarea şi conducerea de conferinŃe, seminare, simpozioane, consultaŃii, grupuri de lucru,
cursuri, convenŃii şi expoziŃii; studierea sau
cursuri şi lecŃii de instruire interactive şi la
distanŃă furnizate on-line printr-o legătură de
telecomunicaŃie sau reŃea de calculatoare sau
furnizate prin alte mijloace; servicii de traducere; servicii în vederea galeriilor artistice
furnizate on-line printr-o legătură de telecomunicaŃie; jocuri de noroc; cluburi; servicii de
rezervare şi vânzare a biletelor pentru evenimentele de divertisment, sportive şi culturale;
servicii în vederea bibliotecilor electronice
pentru livrarea de informaŃie electronică (inclusiv informaŃia de arhivă) în formă de texte
electronice, de informaŃii şi date audio şi/sau
video, de jocuri şi divertisment; furnizarea şi
desfăşurarea de conferinŃe electronice, grupuri de discuŃii şi chat room-uri; furnizarea
muzicii digitale (neîncărcabile) din Internet;
furnizarea muzicii digitale (neîncărcabile) de
pe web-site-urile MP3 din Internet; furnizarea
de fotografii, imagini, grafică, baiŃi de sunet,
filme, imagini video şi programe audiovizuale
(neîncărcabile) on-line sau din baze de date
de calculator sau Internet sau web-site-uri din
Internet; servicii de fotografiere; furnizarea de
informaŃii şi consultaŃii cu privire la toate serviciile sus-menŃionate;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi proiectare referitoare
la acestea; servicii ale laboratoarelor de cercetare; managementul proiectelor de cercetare, de construcŃie şi de elaborare; cercetări,
proiectări şi elaborări industriale; cercetări
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi
elaborare referitoare la calculatoare, programe de calculator, sisteme de calculator, soluŃii
de aplicare a software de calculator, sisteme
de procesare a datelor, managementul datelor, sisteme de procesare a informaŃiei computerizate, servicii de comunicaŃie, soluŃii de
comunicaŃie, aplicaŃii de comunicaŃie, sisteme
de comunicaŃie şi interfeŃe de reŃea şi oferirea
consultanŃei, informaŃiilor şi recomandărilor
tehnice cu privire la cele sus-menŃionate; testare tehnică; testare industrială; întocmirea
rapoartelor şi studiilor tehnice; servicii în domeniul calculatoarelor; modernizarea şi pro-
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iectarea hardware de calculator; întreŃinerea
tehnică, modernizarea şi proiectarea firmware
de calculator, software de calculator şi programelor de calculator; servicii de programare
pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea
informaŃiilor cu privire la calculatoare şi echipament de reŃele de calculatoare; servicii de
consultanŃă tehnică în domeniul tehnologiei
informaŃionale şi telecomunicaŃiei; proiectare
şi elaborare de sisteme de calculatoare şi de
sisteme şi echipament de telecomunicaŃie;
servicii în domeniul managementului computerial;
servicii operaŃionale de suport pentru reŃele
de calculator, reŃele de telecomunicaŃie şi
reŃele de transmisie a datelor; servicii în regim
on-line în domeniul calculatoarelor; servicii de
programare prestate în regim on-line; furnizarea accesului la o reŃea electronică on-line
pentru căutarea informaŃiei; închiriere de calculatoare; proiectare, desen şi înscrieri învestite cu împuternicire, toate destinate pentru
compilarea paginilor web pe Internet; servicii
virtuale şi interactive de creare a imaginilor;
crearea, operarea şi întreŃinerea tehnică a
bazelor de date, intrareŃelelor şi site-urilor
web; hostingul site-urilor web ce aparŃin terŃilor; instalarea şi întreŃinerea tehnică a software-ului de calculator; leasingul timpului de
acces la o bază de date de calculator; leasingul timpului de acces la buletinul computerial
şi forumuri şi la reŃele de calculator; servicii
prestate de furnizori de servicii Internet; compilarea, crearea şi întreŃinerea tehnică a unui
registru de nume de domenii; crearea, operarea şi întreŃinerea tehnică a site-urilor web,
paginilor web şi portalurilor pentru înregistrarea textelor, imaginilor şi muzicii furnizate prin
calculatoare sau telefoane mobile; furnizarea
serviciilor informative şi consultative în regim
on-line de la o bază de date de calculator sau
prin Internet; informaŃie meteorologică; servicii
de prestare a informaŃiei cu privire la vreme;
servicii de design interior; servicii informative
şi consultative referitoare la toate serviciile
sus-menŃionate.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 027390
(220) 2010.07.02
(730) HOME BOX OFFICE, INC., US
1100 Avenue of the Americas NY, NY 10036,
Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(9)
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale; organizarea procesului instructiv-educativ; distracŃii; organizarea măsurilor sportive şi de odihnă; servicii în vederea
educaŃiei şi instruirii; servicii în vederea divertismentului; organizarea activităŃii sportive şi
de culturalizare, informaŃii privind evenimentele de educaŃie, instruire, divertisment, sport şi
cultură acordate on-line din baze de date de
calculator, prin Internet sau prin alte mijloace.

(210) 027401
(220) 2010.07.02
(730) MOBILAMASIV S.R.L., MD
MD-3729, Roşcani, Străşeni, 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; servicii prestate de magazine de firmă, servicii
prestate de magazine; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 05.01.05; 05.01.16; 27.05.01.

MĂRCI
(210) 027402
(220) 2010.07.05
(730) COSTIN Nicolae, MD
MD-3739, Zubreşti, Străşeni, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - şerveŃele impregnate cu loŃiuni cosmetice;
05 - şerveŃele igienice; şerveŃele impregnate cu
loŃiuni farmaceutice;
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(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; Ńigări,
produse din tutun; brichete.
(531) CFE(5) 04.03.01; 24.09.02; 25.01.06; 25.01.19;
25.05.03; 25.07.15; 27.05.07.

(210) 027421
(220) 2010.07.12
(730) MUNTEANU Ion, MD
MD-4814, Budeşti, Chişinău, 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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine.

(210) 027420
(220) 2010.07.06
(730) Aktsionerno Droujestvo "BULGARTABAC
HOLDING", BG
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia, Bulgaria
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.07.11; 07.01.17; 07.03.11; 26.15.01.
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MD - BOPI 10/2010
(210) 027425
(220) 2010.07.08
(730) FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING
CO., LTD, CN
NO. 64, NORTH FENJIANG ROAD, HANCHENG
DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG ROVINCE,
P.R.CHINA
(540)

(511) NCL(9)
11 - becuri electrice; surse de lumină electrică;
lămpi, lămpi electrice de descărcare, lămpi de
iluminat; difuzoare de lumină; aparate şi instalaŃii de iluminat; lămpi proiectoare; torŃe de
semnalizare; lămpi cu raze ultraviolete, altele
decât cele de uz medical; tuburi luminescente
de iluminat; felinare stradale; lămpi fluorescente; faruri pentru vehicule; becuri semnalizatoare pentru vehicule; lămpi compacte fluorescente pentru economisirea energiei; lămpi
pentru extinctoare; dispozitive de iluminat
utilizate în inginerie (în interior şi exterior);
corpuri de iluminat, aparate de iluminat utilizate la stingerea incendiilor; lustre arborescente.

TRADEMARKS
(210) 027430
(220) 2010.07.08
(730) Thuraya Telecommunications Company, AE
Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed
Al-Maktoum Street, Abu-Dhabi, Emiratele Arabe
Unite
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, albastru-deschis.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice şi electrice, inclusiv instrumente şi
aparate fără fir, radio, instrumente şi aparate
de telecomunicaŃii, inclusiv receptoare şi emiŃătoare, telefoane cu fir şi fără fir, telefoane
mobile şi celulare şi părŃi ale lor, sateliŃi, staŃii
terestre pentru recepŃie şi transmisie, antene,
antene parabolice şi decodere de toate tipurile;
16 - produse imprimate, ziare şi ediŃii periodice,
cărŃi şi broşuri, fotografii;
38 - telecomunicaŃii, servicii de comunicaŃii, inclusiv comunicaŃii fără fir, prin staŃii terestre de
comunicaŃii şi telecomunicaŃie cosmică prin
satelit.
(531) CFE(5) 02.01.16; 02.01.23; 04.05.03; 04.05.05;
26.15.01; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 027429
(220) 2010.07.08
(730) Mary Kay Inc., corporaŃie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - cosmetice, apă de colonie, parfumerie, produse aromatice de uz personal, preparate
cosmetice şi produse nemedicinale pentru
îngrijirea pielii, farduri pentru ochi, pudră pentru faŃă, contururi pentru ochi, farduri de
obraz, rujuri, luciu pentru buze.
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(210) 027431
(220) 2010.07.16
(730) AQUA MARKET S.R.L., MD
Str. StudenŃilor nr. 7, bloc 7,
MD-2068, 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.

MĂRCI
(210) 027432
(220) 2010.07.16
(730) AQUA MARKET S.R.L., MD
Str. StudenŃilor nr. 7, bloc 7, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 10/2010
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ;

(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.

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 excepŃia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 027433
(220) 2010.07.16
(730) GUNDIUC Iurie, MD
Str. Vasile Coroban nr. 22, bloc 2, ap. 41,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară;
45 - servicii juridice; servicii de siguranŃă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terŃi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.01.

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(9)
18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
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;

(210) 027434
(220) 2010.07.09
(730) BELOUSOV Andrei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 2, ap. 32,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MD - BOPI 10/2010
(210) 027435
(220) 2010.07.09
(730) BELOUSOV Andrei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 2, ap. 32,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027436
(220) 2010.07.09
(730) łUREA Victor, MD
Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 58,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
07 - maşini şi maşini-unelte; filtre (părŃi de maşini
sau motoare); filtre (părŃi ale instalaŃiilor domestice sau industriale); filtre de apă potabilă;
robinete, cartuşe pentru maşini, aparate, instalaŃii de filtrare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii
sanitare, inclusiv instalaŃii de purificare a apei,
instalaŃii de desalinizare a apei; instalaŃii de
epurare a apei; aparate şi instalaŃii pentru
dedurizarea apei; aparate de filtrare pentru
acvarii; echipamente şi elemente filtrante;
aparate de tratare a apei; filtre de apă şi cartuşe de filtrare a apei conŃinând absorbanŃi
sau răşină schimbătoare de ioni destinată
filtrării apei, fierbătoarelor, cafetierelor, ceainicelor electrice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepŃia celor din metale preŃioase
sau placate); piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pensulelor); material pentru perii; material pentru curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de
construcŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necuprinse în alte clase; inclusiv instrumente
neelectrice pentru menaj şi bucătărie, sifoane
pentru filtrarea apei, sifoane de apă potabilă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comerciala; studiul pieŃei, investigaŃii pentru afaceri, informaŃii pentru afaceri,
susŃinere în comercializarea produselor susmenŃionate, import-export, lucrări de birou;
servicii prestate de reŃele de magazine specializate; recepŃionarea comenzilor; servicii de
publicitate, de promovare a produselor susmenŃionate, servicii de publicare a textelor
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul,
angro; organizarea şi participarea la expoziŃii
în scopuri comerciale, organizarea şi participarea la târguri în scopuri comerciale şi de
promovare, relaŃii cu publicul, distribuirea
eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse.
(531) CFE(5) 27.01.12; 28.05.00.

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinŃelor;
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; produse chimice destinate
conservării alimentelor; produse pentru dedurizarea apei, răşină schimbătoare de ioni,
materiale filtrante; agenŃi de filtrare pentru
industria de preparare a apelor; cărbune pentru filtre; absorbanŃi; produse chimice pentru
purificarea apei;
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MĂRCI

MD - BOPI 10/2010

(210) 027437
(220) 2010.07.12
(730) KILICOGLU Bora, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 33, bloc B,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
(540)

(210) 027441
(220) 2010.07.13
(730) Mary Kay Inc., corporaŃie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(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, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă.

(511) NCL(9)
03 - cosmetice; arome de uz personal; produse
nemedicinale pentru îngrijirea pielii; articole
de toaletă nemedicinale;

(210) 027438
(220) 2010.07.12
(730) CĂLUGĂREANU Violeta, MD
MD-5123, Frasin,
Donduşeni, Republica Moldova
(540)

16 - broşuri despre cosmetice şi îngrijirea frumuseŃii; cataloage în domeniul cosmeticelor şi
îngrijirii frumuseŃii; reviste referitoare la cosmetice şi îngrijirea frumuseŃii; buletine informative în domeniul cosmeticelor şi îngrijirii
frumuseŃii; cărŃi poştale; panouri publicitare
imprimate din hârtie sau carton; cărŃi informative imprimate în domeniul cosmeticelor şi
îngrijirii frumuseŃii; periodice imprimate în domeniul cosmeticelor şi îngrijirii frumuseŃii; produse de imprimerie, în special ghiduri de produse referitoare la cosmetice şi îngrijirea frumuseŃii; materiale de instruire imprimate în
domeniul cosmeticelor şi îngrijirii frumuseŃii;
materiale didactice imprimate în formă de
materiale promoŃionale; papetărie.

(210) 027442
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)
(591) Culori revendicate: roşu, verde-închis, verdedeschis, galben, oranj, roz pal, negru.
(511) NCL(9)
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.05.02; 02.05.08; 27.05.01; 29.01.15.

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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TRADEMARKS

(210) 027443
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(210) 027446
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027444
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(210) 027447
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027445
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(210) 027448
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.
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MĂRCI
(210) 027449
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027450
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

MD - BOPI 10/2010
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, preparate şi substanŃe
farmaceutice şi medicamentoase pentru tratamentul bolilor şi tulburărilor sistemului nervos central.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027452
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, preparate şi substanŃe
farmaceutice şi medicamentoase pentru tratamentul bolilor şi tulburărilor sistemului nervos central.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanŃe farmaceutice şi medicale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027451
(220) 2010.07.13
(730) GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
IE
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale
Road, Cork, Irlanda
(540)

(210) 027454
(220) 2010.07.14
(730) VECTITO-TRANS S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 202, bloc 1, ap. 7,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MD - BOPI 10/2010
(210) 027456
(220) 2010.07.19
(730) MUSTEAłA Vitalie, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 37, bloc 5, ap. 40,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine.
(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.08; 26.01.01; 26.01.05;
28.05.00.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinŃelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii;
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziŃii extinctoare; preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; produse chimice
destinate conservării alimentelor, materiale
tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaŃi
industriei;
19 - materiale de construcŃie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt,
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027462
(220) 2010.07.15
(730) VLASIUC-GM S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 30, bloc 1, ap. 169,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027457
(220) 2010.07.20
(730) ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027458
(220) 2010.07.15
(730) CECAN Valeriu, MD
Str. Pavel BoŃu nr. 8,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "BERE VIE", "ЖИВОЕ ПИВО", cu
excepŃia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: cafeniu-închis, cafeniudeschis, galben, alb, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.09.16; 11.03.03; 25.03.01; 27.05.11;
28.05.00; 29.01.14.

MĂRCI
(210) 027463
(220) 2010.07.16
(730) IDEEA LEASING S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. A. Bernardazzi nr. 59, ap. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 10/2010
(210) 027467
(220) 2010.07.16
(730) GRECU Gheorghe, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 10, ap. 65,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.24.

(210) 027468
(220) 2010.07.21
(730) GRUPUL FINANCIAR IDEEA S.R.L., MD
Str. A. Bernardazzi nr. 59, ap. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027465
(220) 2010.07.15
(730) Global Conquistadors S.A., PA
Cuba Avenue N36-36, PO Box 0816-06748,
Panama 5, Panama
(540)

(511) NCL(9)
16 - papetărie, hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, incluse în clasa 16; materiale imprimate; material pentru legătorie; fotografii;
articole pentru scris, articole pentru desen,
articole pentru pictură şi articole pentru modelare; instrumente pentru scris, în special stilouri; cerneluri pentru desen.

(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.24.
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TRADEMARKS

(210) 027469
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027472
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi;

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi;

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

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

(210) 027470
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027473
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi;

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi;

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

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

(210) 027471
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027474
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi;

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi;

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

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 027475
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027478
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi.

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide; insecticide, acaricide, fertilizanŃi;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027476
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027479
(220) 2010.07.16
(730) UNILEVER N. V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
(540)

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027477
(220) 2010.07.19
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - fungicide, erbicide, insecticide, acaricide, fertilizanŃi;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(9)
03 - săpunuri, preparate pentru curăŃare, preparate pentru îngrijirea părului, produse de îngrijire
a părului, coloranŃi pentru păr, vopsele pentru
păr, loŃiuni pentru păr, preparate pentru ondularea părului, şampoane, condiŃionere, şampoane şi condiŃionere antimătreaŃă, spray-uri
pentru păr, pudră pentru păr, produse pentru
aranjarea părului, lacuri pentru păr, spumă
pentru păr, luciu pentru păr, geluri pentru păr,
produse hidratante pentru păr, lichide pentru
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păr, uleiuri pentru păr, tonice pentru păr, creme pentru păr, preparate pentru baie şi/sau
duş, deodorante, antiperspirante.

TRADEMARKS
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.15.07; 27.05.24; 29.01.01.

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.12; 01.15.09; 07.05.02;
26.03.06; 27.05.10.

(210) 027480
(220) 2010.07.21
(730) FABELA V V S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 188, bloc 2, ap. 48,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
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(210) 027482
(220) 2010.07.19
(730) TANACHI Tatiana, MD
Str. Doina nr. 5, MD-3733,
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.24.

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

027483
2010.07.14
009115627
2010.05.19
EM
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 10/2010
(540)

(511) NCL(9)
03 - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenŃiale, cosmetice; apă de colonie, apă de toaletă, sprayuri parfumate pentru corp; uleiuri, creme şi
loŃiuni pentru piele; spumă de ras, gel de ras,
loŃiuni înainte şi după ras; pudră de talc; preparate pentru baie şi duş; loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor; apă de gură
nemedicamentoasă; deodorante; antiperspirante de uz personal; preparate de toaletă
nemedicamentoase.

(556) Marcă sonoră
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; ouă, produse lactate; jeleuri, dulceŃuri,
compoturi; lapte şi băuturi lactate; produse
gata pentru consum care constau, în principal, din produsele sus-menŃionate;
30 - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, ciocolată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago; făină şi
preparate făcute din cereale; batoane de cereale; paste; tăiŃei; pâine, biscuiŃi, torturi, prăjituri,
produse de patiserie; ciocolată; produse de cofetărie; gheaŃă, deserturi congelate şi îngheŃată,
miere, sirop de melasă; sare, muştar, oŃet, sosuri; sos pesto; condimente; ierburi; mirodenii;
produse gata pentru consum care constau, în
principal, din produsele sus-menŃionate;
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) 027485
(220) 2010.07.19
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)

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

(210) 027486
(220) 2010.07.19
(730) ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 24.17.10; 24.17.12; 24.17.13.

(210) 027484
(220) 2010.07.19
(730) UNILEVER N. V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 027487
(220) 2010.07.19
(730) ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3,
MD-2084, Cricova, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS

(511) NCL(9)
31 - seminŃe agricole.

(210) 027494
(220) 2010.07.21
(730) Kentucky Fried Chicken International
Holding, Inc., US
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213,
Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 027490
(220) 2010.07.20
(730) TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., MX
Avenida Periferico Sur No. 8500,
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexic
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, gemuri, 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, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice, cocteiluri alcoolice, tequila,
băuturi tari pe bază de tequila, lichioruri pe
bază de tequila.

(210) 027493
(220) 2010.07.21
(730) The Dow Chemical Company, corporaŃie
din statul Delaware, US
Midland, Michigan 48674, Statele Unite ale
Americii
(540)
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32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de furnizare a produselor alimentare şi
a băuturilor; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.15; 27.05.01.

(210) 027495
(220) 2010.07.22
(730) ACVAMONT S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 3/2, ap. 15,
MD-2060, Chişinău, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027496
(220) 2010.07.22
(730) ACVAMONT S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 3/2, ap. 15,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 10/2010
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027498
(220) 2010.07.22
(730) ACVAMONT S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 3/2, ap. 15,
MD-2060, 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;
(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027497
(220) 2010.07.22
(730) ACVAMONT S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 3/2, ap. 15,
MD-2060, 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;

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

(210) 027499
(220) 2010.07.22
(730) ACVAMONT S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 3/2, ap. 15,
MD-2060, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 027500
(220) 2010.07.21
(730) NOVARTIS AG, CH
CH-4002 BASEL, ElveŃia
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice, şi anume preparate
dermatologice antipsoriazice de uz local.

(210) 027502
(220) 2010.07.22
(730) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP
CO., LTD., CN
NO. 176 DONGLIU ROAD, BAOHE DISTRICT,
HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE, China
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.21; 01.15.23; 06.03.12;
27.05.10; 29.01.12.

(511) NCL(9)
12 - automobile; autobuze; maşini de sport; camioane; vehicule electrice; cărucioare elevatoare; furgoane (vehicule); trenuri de maşini,
şasiuri de vehicule; vehicule cu trei roŃi; autocare.

(210) 027505
(220) 2010.07.27
(730) CAMPARI S.R.L., MD
Calea Orheiului nr. 105, bloc 1,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 18.01.21; 26.01.03;
26.01.13.

(210) 027503
(220) 2010.07.22
(730) AFELIU S.R.L., MD
Drumul Crucii nr. 41,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

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

MD - BOPI 10/2010
(540)

(531) CFE(5) 09.01.10; 24.13.01; 26.11.13; 27.05.11;
29.01.12.

(210) 027506
(220) 2010.07.23
(730) AMBER-TERM S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 40, bloc 1, ap. 73,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială;
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii.
(531) CFE(5) 01.15.05; 01.15.15; 12.03.11; 26.01.18;
27.03.15; 29.01.13.

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială;

(210) 027508
(220) 2010.07.23
(730) AMBER-TERM S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 40, bloc 1, ap. 73,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 027507
(220) 2010.07.23
(730) AMBER-TERM S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 40, bloc 1, ap. 73,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială;
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii.
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(210) 027509
(220) 2010.07.23
(730) VASILENCO Liudmila, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 2, ap. 52,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
12 - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeriană sau navală.

TRADEMARKS
(210) 027512
(220) 2010.07.23
(730) VASILENCO Liudmila, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 2, ap. 52,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
12 - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeriană sau navală.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027510
(220) 2010.07.23
(730) VASILENCO Liudmila, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 2, ap. 52,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepŃia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepŃia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acŃionate manual; incubatoare pentru ouă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027511
(220) 2010.07.23
(730) VASILENCO Liudmila, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 2, ap. 52,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
12 - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 027513
(220) 2010.07.23
(730) VASILENCO Liudmila, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 2, ap. 52,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
12 - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027515
(220) 2010.07.23
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
(210) 027516
(220) 2010.07.23
(730) PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 10/2010
(210) 027518
(220) 2010.07.27
(730) BARON Natalia, MD
Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 53,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027521
(220) 2010.07.28
(730) MAXGRUP S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 142, ap. 6,
MD-3100, BălŃi, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii
prestate de supermarketuri, hipermarketuri,
buticuri şi magazine;
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii;

(210) 027517
(220) 2010.07.23
(730) NOVARTIS AG, CH
CH-4002 BASEL, ElveŃia
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, şi anume preparate
dermatologice antipsoriazice de uz local.

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 027522
(220) 2010.07.28
(730) MAXGRUP S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 142, ap. 6,
MD-3100, BălŃi, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.
(511) NCL(9)
23 - fire de uz textil;
24 - Ńesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
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35 - comercializarea produselor din clasele 23 şi
24 în supermarketuri, hipermarketuri, buticuri
şi magazine; servicii prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi magazine.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027523
(220) 2010.07.13
(730) BSB ANONYMOS VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIREIA ENDYMATON AVEE
diakritikos titlos BSB AVEE, GR
10 KLM ATHINON LAMIAS NAT. ROAD,
14342 NEA PHILADELFEIA ATTIKIS, Grecia
(540)

TRADEMARKS
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de construcŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necuprinse în
alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 26.11.21; 26.13.25; 27.05.13; 27.05.22.

(210) 027524
(220) 2010.07.13
(730) BSB ANONYMOS VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIREIA ENDYMATON AVEE
diakritikos titlos BSB AVEE, GR
10 KLM ATHINON LAMIAS NAT. ROAD,
14342 NEA PHILADELFEIA ATTIKIS, Grecia
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
14 - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
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(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumu-

MĂRCI
larea, 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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
14 - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de construcŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necuprinse în
alte clase;

MD - BOPI 10/2010
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
14 - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;

25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului.

18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;

(210) 027525
(220) 2010.07.13
(730) BSB ANONYMOS VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIREIA ENDYMATON AVEE
diakritikos titlos BSB AVEE, GR
10 KLM ATHINON LAMIAS NAT. ROAD,
14342 NEA PHILADELFEIA ATTIKIS, Grecia
(540)

21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de construcŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necuprinse în
alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului.

(210) 027526
(220) 2010.07.29
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni de
tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)
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MD - BOPI 10/2010
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
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 excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027527
(220) 2010.07.29
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni de
tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinŃilor 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; papetă-
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TRADEMARKS
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia 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, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
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 excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaŃie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027528
(220) 2010.07.29
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni de
tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

MD - BOPI 10/2010
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027530
(220) 2010.07.29
(730) CIUREA Dorin, MD
Str. Teilor nr. 8, ap. 24,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027529
(220) 2010.07.29
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni de
tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027532
(220) 2010.07.29
(730) KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol,
MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
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 excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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MD - BOPI 10/2010
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).
(531) CFE(5) 02.01.02; 02.01.04; 02.01.18; 02.01.19;
28.05.00.

TRADEMARKS
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027533
(220) 2010.07.28
(730) ŞAPA Andrei, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 16, ap. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027537
(220) 2010.08.03
(730) STECLAR S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.

(210) 027535
(220) 2010.07.30
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. IndependenŃei nr. 30, bloc 4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate de
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceŃuri, 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, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;

84

(511) NCL(9)
06 - garnituri metalice şi elementele lor destinate
asamblării ferestrelor, uşilor, obloanelor, jaluzelelor;
19 - materiale de construcŃii nemetalice transportabile; sticlă, sticlă călită, sticlă armată, sticlă
în straturi, sticlă cu acoperire de protecŃie,
sticlă pentru ferestre (geamuri), ecrane şi
panouri, placaje din sticlă, pereŃi despărŃitori
din sticlă, sticlă izolantă, vitralii, vitrajuri, sticlă
pentru vitralii, sticlă de siguranŃă, sticlă mată,
sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex,
sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente
de garnitură pentru aceste produse, toate
produsele sus-menŃionate folosite pentru construcŃii;
20 - garnituri din plastic, părŃile lor pentru ferestre,
uşi, obloane, jaluzele, jaluzele sigilate în sticlă
cu straturi multiple, piese şi accesorii din materiale plastice pentru aceste produse;
35 - gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de
birou; administrare, exploatare comercială;
studiul pieŃei, investigaŃii pentru afaceri, informaŃii pentru afaceri, susŃinere în comercializarea produselor sus-menŃionate; servicii de
import-export; servicii ale reŃelelor de magazine specializate, recepŃionarea comenzilor,
servicii de vânzare cu amănuntul, angro; servicii de publicitate, de promovare a produselor

MĂRCI
sus-menŃionate, organizarea şi participarea la
expoziŃii şi târguri în scopuri comerciale şi de
promovare, relaŃii cu publicul, distribuire de
publicitate, eşantioane, demonstrare şi etalare
de produse.
(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.13; 27.05.09.

(210) 027538
(220) 2010.07.30
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. IndependenŃei nr. 30, bloc 4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate de
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceŃuri, 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, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ;
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 excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

MD - BOPI 10/2010
(210) 027539
(220) 2010.07.30
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. IndependenŃei nr. 30, bloc 4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ;
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 excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027540
(220) 2010.07.30
(730) VOX-DESIGN S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
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MD - BOPI 10/2010
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; import-export; servicii prestate de reŃea de magazine;

TRADEMARKS
(210) 027544
(220) 2010.07.29
(730) GROSU Nicolae, MD
Str. Lăpuşnei nr. 12,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027542
(220) 2010.07.29
(730) CEMORTAN Valerian, MD
Str. Academiei nr. 8, bloc 2, ap. 26,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere.

(210) 027543
(220) 2010.07.29
(730) CEMORTAN Valerian, MD
Str. Academiei nr. 8, bloc 2, ap. 26,
MD-2028, 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.
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(591) Culori revendicate: gri, violet.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.10; 27.05.22;
29.01.12.

(210) 027547
(220) 2010.07.30
(730) CUZNEłOV Serghei, MD
Str. Al. Marinescu nr. 50, ap. 13, MD-2051,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;

MD - BOPI 10/2010
(540)

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;
19 - materiale de construcŃie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt,
smoală şi bitum; construcŃii 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;
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii.

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.07.02; 02.07.05; 02.07.23; 26.01.03;
27.03.02; 27.05.11; 29.01.12.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027548
(220) 2010.07.30
(730) Akzo Nobel Coatings International B. V., NL
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, Olanda
(540)

(210) 027553
(220) 2010.08.03
(730) TANACHI Tatiana, MD
Str. Doina nr. 5, MD-3733,
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; diluanŃi, coloranŃi,
toate sub formă de aditivi pentru vopsele,
firnisuri sau lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; preparate de grunduire (sub formă de vopsele);
vopsele pentru lemn.

(210) 027549
(220) 2010.08.02
(730) GOREA Angela, MD
Str. Vişinilor nr. 20, bloc A, ap. 110,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(591) Culori revendicate: alb, galben, roşu.
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(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 027554
(220) 2010.08.04
(730) Allied Global Tobacco Ltd, GB
Wey Court West, Union Road, Farnham,
Surrey GU9 7PT, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, 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, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă.

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

(210) 027555
(220) 2010.08.04
(730) TANIO S.A.U., ES
C/Notario Rull, 41, E-43205 REUS
(Tarragona), Spania
(540)

(210) 027557
(220) 2010.08.04
(730) LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR
Lavalle 310, 4th floor, Buenos Aires,
Argentina
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice de uz uman.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, 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, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă; pop-corn,
floricele de porumb.

(210) 027556
(220) 2010.08.04
(730) TANIO S.A.U., ES
C/Notario Rull, 41, E-43205 REUS
(Tarragona), Spania
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(210) 027568
(220) 2010.08.05
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi

MĂRCI
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MD - BOPI 10/2010
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.13.07; 27.05.11; 29.01.12.

(210) 027569
(220) 2010.08.05
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027570
(220) 2010.08.05
(730) ALFERAL S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 60,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027571
(220) 2010.08.05
(730) ALFERAL S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 60,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde, albastru, roz, negru,
violet, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04; 27.05.09;
29.01.15.

(210) 027572
(220) 2010.08.05
(730) ALFERAL S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 60,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: auriu, gri, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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MD - BOPI 10/2010
(591) Culori revendicate: verde, alb, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12.

(210) 027582
(220) 2010.08.06
(730) ELECTROTEHNOCOM S.R.L., MD
Str. Mircea Eliade nr. 9,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS

(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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
(531) CFE(5) 01.05.02; 01.13.05; 20.05.13; 27.03.15;
27.05.09.

(210) 027584
(220) 2010.08.10
(730) UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 78, bloc 1, ap. 12,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.03.02; 01.03.13; 27.05.01.

(210) 027583
(220) 2010.08.10
(730) UNIPOST-EXPRES S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 78, bloc 1, ap. 12,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.08; 27.05.17.
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MĂRCI

MD -BOPI 10/2010

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

20136
2010.08.23
2018.08.13
024101
2008.08.13
PŞEDERSCHI Vasile, MD
Str. Constantin Stamati nr. 8,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; cu excepŃia vânzărilor cu amănuntul, a promovării vânzărilor pentru terŃi a produselor din clasa 14.

(511) NCL(9)
32 - băuturi din fructe şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24.

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

20167
2010.08.09
2019.04.15
025277
2009.04.15
DANII Claudia, MD
Str. Trandafirilor nr. 29/1, ap. 25,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

20164
2010.06.30
2019.02.13
024946
2009.02.13
Rumitox S.R.L., MD
Str. Transnistria nr. 5 a,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
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(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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcŃie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt,
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.03.23; 02.05.06; 02.07.10; 27.05.01;
27.05.13.

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

20168
2010.06.30
2018.11.19
024598
2008.11.19
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate ştiinŃelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ;
compoziŃii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaŃi
industriei; cu excepŃia materiei prime pentru
produsele de spălat şi a emolienŃilor;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
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20169
2010.06.30
2018.11.21
024633
2008.11.21
BUSUIOC Veaceslav, MD
Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 102,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.

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

20170
2010.06.30
2018.10.10
024365
2008.10.10
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
19 - materiale de construcŃie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt,
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.

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

20171
2010.06.30
2018.10.29
024486
2008.10.29
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
HR
Pulac bb, 51000 Rijeka, CroaŃia

(540)

(511) NCL(9)
33 - vinuri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.03.15; 04.03.01; 04.03.07; 26.01.05;
26.01.13; 27.05.01.

(511) NCL(9)
03 - parfumuri, preparate cosmetice, produse de
toaletă;
05 - remedii pentru medicina umană, produse medicinale, preparate medicinale, preparate biologice de uz medical, ierburi medicinale, ceai
medicinal, nămoluri medicinale, rădăcini medicinale, reactivi chimici de uz medical, produse igienice de uz medical.

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

MD -BOPI 10/2010

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

20209
2010.06.28
2019.07.10
025568
2009.07.10
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(540)

20194
2010.07.09
2018.11.10
024701
2008.11.10
VLAS Iurie, MD
Str. IndependenŃei nr. 50, ap. 45,
MD-6301, Leova, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: negru, gri.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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
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TRADEMARKS

acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat; extinctoare;

control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;

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; materiale de instruire sau învăŃământ (cu
excepŃia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee;
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire;
sportive şi culturale.

divertisment;

activităŃi

(531) CFE(5) 05.13.07; 05.13.08; 05.13.11; 25.01.09;
25.07.02; 25.07.08; 26.04.18; 27.05.03; 29.01.12.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.04; 01.01.10; 26.11.08;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.13.

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

20211
2010.06.28
2019.07.10
025570
2009.07.10
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

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

(540)

20216
2010.07.09
2018.03.21
023171
2008.03.21
CINSER IMPEX S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 47, ap. 60,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: negru, oranj, alb.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de

94

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de siguranŃă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, cu excepŃia acumulatoarelor electrice
pentru vehicule; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, cu excepŃia aparatelor radio, de
televiziune şi cu bande magnetice, părŃilor
pentru ele, instalaŃiilor de telefonie, telefoanelor, aparatelor telefonice pentru comunicare
internă, şi anume intercom, aparatelor telefonice video pentru comunicare internă, părŃilor
şi accesoriilor pentru ele, pupitrelor de comandă telefonică şi schimbătoarelor; suporturi
de înregistrare magnetice, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru

MĂRCI

MD -BOPI 10/2010

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaŃiei şi calculatoare, cu excepŃia
dispozitivelor pentru preîntâmpinarea impulsurilor de tensiune excesivă şi interferenŃă a
frecvenŃei înalte în circuite de alimentare a
tehnicii de calculator şi altor instalaŃii electronice; extinctoare;

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

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

(540)

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

20218
2010.06.24
2019.02.20
025025
2009.02.20
PAVLIUCHEVICI Denis, MD
Str. 31 August nr. 57, ap. 15,
MD-3000, BălŃi, Republica Moldova

20217
2010.07.09
2018.12.24
024768
2008.12.24
PALADI Oleg, MD
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice şi parfumerie, cu excepŃia produselor naturale utilizate la fabricarea
produselor cosmetice şi în parfumerie; uleiuri
esenŃiale, loŃiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinŃilor; şerveŃele pentru îngrijirea
pielii copiilor, produse igienice pentru copii;

05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; studiul pieŃei, investigaŃii pentru afaceri, informaŃii pentru afaceri,
susŃinere în comercializarea produselor susmenŃionate; import-export; lucrări de birou;
servicii prestate de reŃele de magazine specializate; recepŃionarea comenzilor, servicii de
publicitate, de promovare a produselor susmenŃionate, servicii de publicare a textelor
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul,
angro; participarea şi organizarea expoziŃiilor
în scopuri comerciale, organizarea şi participarea la târguri în scopuri comerciale şi de
promovare; relaŃii cu publicul; distribuirea eşantioanelor; demonstrare şi etalare de produse.

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 26.01.15; 26.01.20.

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

20219
2010.07.14
2019.04.23
025308
2009.04.23
IOVU Evghenia, MD
Str. Anton Crihan nr. 6,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben.
(511) NCL(9)
06 - materiale de construcŃie metalice;
19 - materiale de construcŃie nemetalice;
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii, cu
excepŃia serviciilor de instalare şi reparaŃie a
dispozitivelor de telecomunicaŃii.
(531) CFE(5) 26.01.01; 26.03.01; 26.04.18; 27.05.07;
27.05.11; 29.01.13.

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

20222
2010.07.16
2019.03.30
025180
2009.03.30
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 534032236, Statele Unite ale Americii

(540)

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

20223
2010.07.06
2018.12.16
024716
2008.12.16
EDITURA CARTIER S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 5/2, ap. 58,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
16 - adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris; materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; toate serviciile ce se referă la clasa 35, cu excepŃia serviciilor de consultanŃă, în special cu
privire la toate aspectele legate de sănătate,
maternitate, îngrijirea copilului, îngrijirea personală, nutriŃie, bunăstare, precum şi la elaborarea şi utilizarea de produse farmaceutice,
medicamente şi produse medicale de toate
tipurile;

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

20295
2010.06.22
2018.04.18
023358
2008.04.18
MUŞUC Victor, MD
Str. Nicolae Grădescu nr. 5, ap. 52,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 26.04.03; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.11.

(511) NCL(9)
03 - parfumerie, uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinŃilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii prestate de magazine; comercializarea
produselor din clasa 03.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în septembrie 2010
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul Ńării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.
1
1

(210)
Nr.
de depozit
2
023866

(220)
Data
de depozit
3
2008.08.07

(111)
(151)
Nr. înreData
gistrării înregistrării
4
5
20000 2010.06.28

(511)
Clase

2
3

024101
025423

2008.08.13
2009.06.02

20136
20157

2010.08.23
2010.06.29

6
16,25,30,32,
35,38,39,41,
42,43,44
16,35
41,43,45

4

025088

2009.03.16

20161

2010.05.05

36

5
6
7

025604
024946
025277

2009.07.01
2009.02.13
2009.04.15

20163
20164
20167

2010.06.29
2010.06.30
2010.08.09

8

024598

2008.11.19

20168

2010.06.30

29,30
32
16,25,26,
35,38,41
01,02,19

9
10

024633
024365

2008.11.21
2008.10.10

20169
20170

2010.06.30
2010.06.30

38,41
19

11

024486

2008.10.29

20171

2010.06.30

03,05

12

025484

2009.06.10

20174

2010.07.02

05

13
14

025689
025648

2009.08.06
2009.07.23

20175
20176

2010.07.01
2010.07.01

25,29,30
03

15

025488

2009.06.10

20177

2010.07.02

05

16
17

025646
025829

2009.07.23
2009.09.07

20178
20179

2010.07.02
2010.07.02

35,41
06,07,11

18
19
20

025657
025430
025487

2009.07.28
2009.05.29
2009.06.10

20180
20181
20182

2010.07.02
2010.07.02
2010.07.02

29,30,32
05
05

21

025486

2009.06.10

20183

2010.07.02

05

22

025877

2009.09.17

20184

2010.07.05

23

025879

2009.09.17

20185

2010.07.05

24

025880

2009.09.17

20186

2010.07.05

25

025878

2009.09.17

20187

2010.07.05

26

024326

2008.09.30

20192

2010.06.23

01,04,16,35,
37,39,40,42
01,04,16,35,
37,39,40,42
01,04,16,35,
37,39,40,42
01,04,16,35,
37,39,40,42
25,35

27
28
29

024701
025467
025813

2008.11.10
2009.06.09
2009.09.02

20194
20195
20196

2010.07.09
2010.07.08
2010.07.07

33,35,43
43
05

30
31
32
33
34
35

025915
025647
025652
025651
025677
025398

2009.09.25
2009.07.23
2009.07.24
2009.07.24
2009.08.05
2009.05.22

20197
20198
20199
20200
20201
20202

2010.07.11
2010.07.08
2010.07.08
2010.07.08
2010.07.08
2010.07.09

38,41
29,30
31
31
33
31

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7
ODORAŞ S.R.L., revistă pentru
părinŃi, publicaŃie periodică, MD
PŞEDERSCHI Vasile, MD
Concordia. Proiecte Sociale,
asociaŃie obştească, MD
Moldvama Grup, întreprindere
de stat, MD
F. Divella S.p.A, IT
Rumitox S.R.L., MD
DANII Claudia, MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
BUSUIOC Veaceslav, MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., HR
GlaxoSmithKline Biologicals
S.A., BE
DZERNOVICI Anatolie, MD
Mary Kay Inc., corporaŃie din
statul Delaware, US
GlaxoSmithKline Biologicals
S.A., BE
ZESTREA Serghei, MD
SILVERLINE ENDÜSTRI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Alokozay FZE, AE
Glaxo Group Limited, GB
GlaxoSmithKline Biologicals
S.A., BE
GlaxoSmithKline Biologicals
S.A., BE
Otkrytoe aktsionernoe
obchtchestvo "GAZPROM", RU
Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "GAZPROM", RU
Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "GAZPROM", RU
Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "GAZPROM", RU
MACARI Valeriu, MD
SAMBURSCAIA Angela, MD
VLAS Iurie, MD
GHERASIMOV Vitalie, MD
Eisai R&D Management Co.,
Ltd., JP
Universal City Studios LLLP, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
BOSTAN Victor, MD
Enza Limited, NZ

(441)
Nr.
BOPI
8
12/2009

(442/450)
Nr. BOPI

1/2009
11/2009

10/2010

9

5/2009
11/2009
4/2009
6/2009

10/2010
10/2010

2/2009

10/2010

4/2009
1/2009

10/2010
10/2010

2/2009

10/2010

10/2009
11/2009
10/2009
10/2009
10/2009
12/2009
12/2009
10/2009
10/2009
10/2009
12/2009
12/2009
12/2009
12/2009
2/2009
3/2009
10/2009
12/2009

10/2010

12/2009
11/2009
10/2009
10/2009
11/2009
10/2009
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TRADEMARKS

1
36

2
025446

3
2009.06.03

4
20203

37

025448

2009.06.03

20204

38

025449

2009.06.03

20205

39

026027

2009.11.11

20206

40
41
42

024862
025841
025568

2009.01.19
2009.10.01
2009.07.10

20207
20208
20209

43

025569

2009.07.10

20210

44

025570

2009.07.10

20211

45

025597

2009.07.01

20212

46
47
48
49
50
51
52

025888
025889
023171
024768
025025
025308
020729

2009.09.22
2009.09.22
2008.03.21
2008.12.24
2009.02.20
2009.04.23
2007.03.01

20214
20215
20216
20217
20218
20219
20220

53

024227

2008.09.10

20221

54
55
56
57
58
59

025180
024716
025554
025654
025653
024126

2009.03.30
2008.12.16
2009.07.08
2009.07.27
2009.07.27
2008.08.18

20222
20223
20224
20225
20226
20227

60
61
62
63

025730
025904
025822
025009

2009.09.02
2009.09.23
2009.09.04
2009.02.25

20228
20229
20230
20231

64
65
66

023358
025538
026007

2008.04.18
2009.07.03
2009.10.26

20295
20310
20343

67

025886

2009.09.28

20357

68

024461

2008.10.20

20364

69
70
71
72

022721
025944
025670
026088

2008.01.22
2009.10.02
2009.08.03
2009.11.04

20366
20395
20409
20416
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5
2010.07.09

6
29,30

7
LIMITED LIABILITY COMPANY
"NOVA-PAK", UA
2010.07.09
30
LIMITED LIABILITY COMPANY
"TORGOVYI DOM
"LYUBISTOK", UA
2010.07.09
29,30
LIMITED LIABILITY COMPANY
"TORGOVYI DOM
"LYUBISTOK", UA
2010.07.12
35,41
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
MD
2010.07.12
34
JapanTobacco Inc., JP
2010.08.11
33
BOSTAN Victor, MD
2010.06.28 09,16,38,41 MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD
2010.06.28 09,16,35,38,41 MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD
2010.06.28 09,35,38,41 MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD
2010.06.28
32,35
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
MD
2010.07.05 06,08,09,11,12 ZILAN DIS TICARET LTD, TR
2010.07.05
41
Japan Tobacco Inc., JP
2010.07.09
09,35
CINSER IMPEX S.R.L., MD
2010.07.09
03,35
PALADI Oleg, MD
2010.06.24
03,05
PAVLIUCHEVICI Denis, MD
2010.07.14
06,19,37
IOVU Evghenia, MD
2010.09.09
35,38,39
POŞTA MOLDOVEI,
întreprindere de stat, MD
2010.07.13
16,38,41
Twentieth Century Fox Film
Corporation, a corporation
existing under the laws of the
State of Delaware, US
2010.07.16
35,39
S.C. Johnson & Son, Inc., US
2010.07.06
16,35,41
EDITURA CARTIER S.R.L., MD
2010.07.16
34
LOUTZIK Nikolay, BG
2010.07.14
30,32,35
BOLŞACOV Dmitrii, MD
2010.07.14
30,32,35
BOLŞACOV Dmitrii, MD
2010.07.13
12
GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company
organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
2010.05.28
05
G.L. Pharma GmbH, AT
2010.07.16 16,30,31,35 BUX Boris, MD
2010.07.16
31,35
BUX Boris, MD
2010.07.15
43
IT PROACCES S.R.L., societate
comercială, MD
2010.06.22
03,35
MUŞUC Victor, MD
2010.06.18
29
POGORETSKY Janosh, UA
2010.08.13
35
Le Bridge Corporation Limited
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
2010.08.18
25,35
OLłEPCOM S.R.L, societate
comercială, MD
2010.08.24 35,37,39,43 LE ORE RS S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
2010.08.24 02,19,35,37,39 SOLDI S.R.L., MD
2010.07.30
20,35
TĂBĂCARU Rodion, MD
2010.09.13
11,21
CĂRĂRUŞ Gheorghe, MD
2010.09.13
34
Japan Tobacco Inc., JP

8
10/2009

9

10/2009

10/2009

12/2009
5/2009
12/2009
10/2009

10/2010

10/2009
10/2009

10/2010

12/2009
12/2009
12/2009
12/2008
3/2009
5/2009
9/2009

10/2010
10/2010
10/2010
10/2010
2/2008

12/2008

5/2009
3/2009
11/2009
11/2009
11/2009
1/2009

10/2010
10/2010

11/2009
12/2009
12/2009
4/2009
11/2008
9/2009
1/2010

12/2009
1/2009
10/2008
1/2010
9/2009
2/2010

10/2010
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
Nr.
crt.

(186) Data
expirării
reînnoirii

(511) Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
R 7372

3
2019.05.19

4
06,07,09,12

6
1/2000

7
6/2000

2

R 7645

2020.01.10

05

6/2000

6/2000

3

R 7937

2020.06.02

33

12/2000

5/2001

4

R 7941

2020.06.19

03

12/2000

5/2001

5

R 7964

2020.07.13

36,41

12/2000

5/2001

6

R 7992

2020.06.19

41

1/2001

6/2001

7

R 8003

2020.06.27

33

1/2001

6/2001

8

R 8004

2020.06.27

33

1/2001

6/2001

9

R 8005

2020.06.27

33

1/2001

6/2001

10

R 8094

2020.08.24

05

2/2001

7/2001

11

R 8112

2020.09.18

05

2/2001

7/2001

12

R 8113

2020.09.19

05,29,30,31,
32

2/2001

7/2001

13

R 8137

2020.09.26

36

3/2001

8/2001

14

R 8158

2020.09.22

01,02

4/2001

9/2001

15

R 8227

2020.09.05

01,02,04,05,
10,12,17,18,
20,22,23,24,
25,28,35,36,
39,41

5
Meritor Technology, Inc. (a corporation
organized and existing under the laws of the
state Delaware), US
2135 West Maple Road, Troy, Michigan
48084, Statele Unite ale Americii
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
Ciumai S.A., întreprindere mixtă, MD
MD-7426, Vinogradovca, Taraclia,
Republica Moldova
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US
650 Madison Avenue, New York, NY 10022,
Statele Unite ale Americii
Clipa Siderală, fundaŃie de caritate pentru
copii, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ELIT CENTRU S.R.L. agenŃie de modele, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni de tip
închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni de tip
închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni de tip
închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
G.D. Searle LLC, corporaŃie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, Statele Unite ale Americii
sanofi-aventis, FR
174, avenue de France, 75013 Paris, FranŃa
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
Continental Exchange Solutions, Inc.,
corporaŃie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
13850 Cerritos Corporate Drive, Suite E,
Cerritos, California 90703,
Statele Unite ale Americii
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. DimineŃii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
Samsung C & T Corporation, KR
1321-20, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
Republica Coreea

5/2001

10/2001
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TRADEMARKS

1
16

2
R 8228

3
2020.09.08

4
29,30,32

17

R 8247

2020.09.19

36

18

R 8265

2020.12.05

01

19

R 8277

2020.11.22

34

20

R 8341

2020.09.28

33

21

R 8377

2020.02.22

35,42

22

R 8441

2020.07.10

34

23

R 8480

2020.09.21

12,36,37

24

R 8547

2020.06.28

05

25

R 8548

2020.06.29

05

26

R 9147

2020.08.24

05

27

R 10049

2020.06.05

09

28

2R 75

2020.07.02

25

29

2R 120

2020.11.02

29,30

30

2R 122

2020.08.06

30

31

2R 155

2020.11.02

34

32

2R 165

2020.12.03

25

100

5
Wm. Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
Visa International Service Association
(a Delaware, USA Corporation), US
900 Metro Center Boulevard, Foster City,
California 94404, Statele Unite ale Americii
AgroFresh Inc., US
100 Independence Mall West, PA 19106-2399,
PHILADELPHIA, Statele Unite ale Americii
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF,
Regatul Unit
KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
AGRIMATCO-SERVICE S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 55,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart,
Germania
Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited
Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
Dow AgroSciences LLC., a Delaware Limited
Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
G.D. Searle LLC, corporaŃie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, Statele Unite ale Americii
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer
Entertainment Inc.), JP
2-6-21, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo
107-0062, Japonia
IONEL S.A., fabrică de confecŃii, MD
Str. Bulgară nr. 47,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
CONOPCO, INC., US
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New
Jersey 07632, Statele Unite ale Americii
CONOPCO, INC., US
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New
Jersey 07632, Statele Unite ale Americii
ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, Regatul Unit
WOLVERINE WORLD WIDE INC, US
9341 Courtland Drive, NE, Rockford, Michigan
49351, Statele Unite ale Americii

6
5/2001

7
10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

11/2001

7/2001

12/2001

10/2000

12/2001

2/2001

2/2002

10/2001

3/2002

11/2001

4/2002

11/2001

4/2002

8/2002

1/2003

9/2003

2/2004

7/1994

6/1994

6/1994

7/1994

6/1994
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V
Design industrial / Industrial design

P

rotecŃia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecŃia 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 conŃină 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 naŃională se publică în prezenta SecŃiune.
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 InternaŃionale (“Bulletin
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele
bibliografice în limbile franceză şi engleză, 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 internaŃională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaŃională.
Ponderea semantică a părŃii verbale ce se conŃine 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”). The Bulletin comprises both
bibliographic data in French and English 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 priorităŃii de expunere
Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform ConvenŃiei 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)

łara 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 internaŃională 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 (solicitanŃilor), codul Ńării conform normei ST. 3 OMPI

(72)

Numele autorului (autorilor), codul Ńării 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 Ńării 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 internaŃional conform Aranjamentului de la Haga
Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAłIILOR
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 internaŃională (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 decăzuŃi 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 graŃie)
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 opoziŃii sau observaŃii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării
acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puŃin una din condiŃiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecŃia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with
the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within
3 months following the date of publication of those applications in BOPI.

A

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2010 0069
2010.07.02
3

(71)

(74)
(54)

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

(55)

1.1

2.3

106

1.2

3.1

1.3

2.1

3.2

2.2

3.3

DESIGN
(51)
(21)
(22)
(28)
(71)

LOC (9) Cl. 09-01
f 2010 0072
2010.07.12
1
TOMAI-VINEX S.A., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD

MD - BOPI 10/2010

(74)
(54)

Str. Ferapontievscaia nr. 1,
MD-3801, Comrat, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
LAŞCO Natalia
Sticlă pentru băuturi alcoolice

(55)
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2010 0077
2010.07.27
2

(71)

(54)

FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU,
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
Borcan, butelie

(55)

1.1

1.2

2.1

108

2.2

1.3

2.3

DESIGN
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(51) LOC (9) Cl. 11-01
(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD
(21) f 2010 0071
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,
(22) 2010.07.05
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(54) Cercei
(28) 2
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părŃii verbale nu se protejează.

1

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

2

LOC (9) Cl. 19-08
f 2010 0051
2010.04.28
8
Culori revendicate: modelul 1 – cafeniu, verdedeschis, verde-închis, bej, oranj; modelul 2 –
cafeniu, galben, bej, oranj, verde-închis, verdedeschis; modelul 3 – cafeniu-închis, bej,
galben, verde-închis; modelul 4 – purpuriu, roz,
verde-închis; modelul 5 – purpuriu, roz, oranj,

verde-închis; modelul 6 – verde-închis, verdedeschis, kaki; modelul 7 – albastru-închis,
albastru-deschis, verde, galben; modelul 8 –
oranj, bej, cafeniu-închis, cafeniu-deschis,
verde.
(71)(72) BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(74) ŞCERBANIUC Sergiu
(54) Etichete

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

1

2
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(21) f 2010 0051

3

4

5

6

7

8
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DESIGN
(51)
(21)
(22)
(28)
(57)
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LOC (9) Cl. 19-08
f 2010 0063
2010.06.11
2
Culori revendicate: desenul 1 – galben, cafeniu,
roz, verde-închis, verde-deschis, roşu, alb; desenul 2 – galben, cafeniu, albastru-deschis, sur,
alb.

(71)(72) BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(74) ŞCERBANIUC Sergiu
(54) Etichete

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

1

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

LOC (9) Cl. 24-04
f 2010 0076
2010.07.27
2

DESIGN
(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD
Str. Igor Vieru nr.18/1, ap. 76,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(54) Absorbante

(55)

1
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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 Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(15)
(11)
Nr.
Data
certiînregistrării
ficatului

(18)
Valabilitate

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

9

10

3

ALEXANDRUC Serghei,
MD
Str. Trandafirilor nr. 37,
bloc 1, ap. 21,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
POPOVICI Eugen, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă
nr. 12, ap. 5,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

3/2010

VALAC Denis, MD
Str. Maria Drăgan nr. 26,
bloc 2, ap. 58,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

9/2009

MARS,
INCORPORATED, US
6885 Elm Street,
McLean, Virginia
22101-3883,
Statele Unite ale Americii
RAZLOGA Rostislav, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4,
bloc 1, ap. 87,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

5/2009

1
1

2
1254

3
4
5
6
2010.09.16 2015.01.29 f 2010 0010 2010.01.29

7
06-01,
03

2

1255

2010.09.23 2014.12.02 f 2009 0069 2009.12.02

19-01,
08

3

1256

2010.09.21 2014.06.17 f 2009 0048 2009.06.17

20-03

4

1257

2010.09.08 2014.02.19 f 2009 0008 2009.02.19

32-00

78 (4, 5, 6,
7, 8, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 29,
30, 31, 32,
33, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45, 46, 48,
49, 52, 53,
54, 57, 58,
59, 60, 61,
62, 63, 64,
65, 66, 67,
68, 69, 70,
73, 74, 75,
76, 77, 78,
79, 80, 81,
82, 83, 85,
86, 87, 88,
89, 90, 91,
92, 93, 94,
95, 96, 97 )
24 (2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 19, 21,
22, 23, 24,
25, 26, 27,
28, 29 )
1

5

1258

2010.09.09 2015.02.16 f 2010 0017 2010.02.16

32-00

15

(43)
Nr. BOPI

4/2010

5/2010
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în septembrie 2010
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 Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

2
1239

4
f 2009 0065

5
2009.10.22

6
1

7
STRAUSS COFFEE B. V., NL

2

1240

3
05-06;
19-08
09-01;
19-08

f 2009 0074

2009.12.07

1

3

1241

09-03

f 2007 0076

2007.12.12

1

4

1242

11-02

f 2009 0073

2009.12.04

2

BIO COUNTRY S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ,
MD
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (INVESTMENTS)
LIMITED, GB
GONCEARUC Galina, MD

5

1243

11-02

f 2009 0077

2009.12.21

6

MUDREA Andrei, MD

6

1244

19-08

f 2009 0068

2009.12.02

1

VARDA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU
CAPITAL STRĂIN , MD
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(44)
Nr.
BOPI
8

7/2010
7/2010

7/2010

7/2010
7/2010
7/2010
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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 Ńării
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

1
1

2
314

3
2015.09.19

4
f 2000 0082

5
2000.09.19

6
11-05

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)
7
1

2

858

2015.06.17

f 2005 0083

2005.06.17

19-08

10

3

894

2015.10.26

f 2005 0119

2005.10.26

07-01;
09-01

5

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

8
FEDERAłIA
MOLDOVENEASCĂ
DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
TIAXIM GRUP S.R.L., MD
Str. Paris nr. 53,
bloc 1, ap. 65,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova

9
6/2001
2/2002

3/2006
11/2006

2/2007
3/2008
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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 internaŃională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaŃionale,
data înregistrării internaŃionale, data priorităŃii, titularul, codul Ńării 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 InternaŃionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

4

1

DM/072528

2009.10.20

"MOREN
GROUP" S.A, LV

2

DM/072927

2009.10.09

3

DM/072928

2009.10.09

4

DM/073139

2009.09.01

6

7

09-01

3

2014.10.20 3/2010

SC CRIS TIM 2
Etichetă; sigiliu pentru
PRODCOM SRL, etichetă / Label; label
RO
seal / Etiquette; cachet
pour étiquette

19-08

2

2014.10.09 3/2010

SC CRIS TIM 2
Sigiliu pentru etichetă /
PRODCOM SRL, Label seal / Cachet
RO
pour étiquette

19-08

1

2014.10.09 3/2010

Tablă de joc / Board
game / Jeu de société

21-01

1

2014.09.01 3/2010

5

DM/073157

2010.02.10

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

Mecanism de mişcare
a ceasului / Watch
movement /
Mouvement de montre

10-07

1

2015.02.10 3/2010

6

DM/073158

2010.02.10

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

10-02

2

2015.02.10 3/2010

7

DM/073174

2010.02.23

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

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2015.02.23 3/2010

8

DM/073181

2010.02.24

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

UnităŃi de expoziŃie /
Display units /
Présentoirs

20-02

3

2015.02.24 3/2010

9

DM/073190

2010.03.04

SAID ABDULLAH Ambalaj / Can
GHARIBZADEH, packaging / Emballage
DE
[canette]

09-01

1

2015.03.04 3/2010

10

DM/073197

2010.01.25

JOSÉ
EISENBERG, MC

32-00

3

2015.01.25 3/2010

OTMAR
KLINKHAMMER,
2009.03.05, DE
40200900114
3.3, DE

2009.12.16,
PV1221/1222,
MC

116

5

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

Butelii / Bottles /
Bouteilles

Logouri / Logos / Logos

8

9
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1

2

3

6

7

11

DM/073228

2010.03.05

MONTRES
BREGUET S.A.,
CH

4

Ceasuri / Watches /
Montres

10-02

3

2015.03.05 3/2010

12

DM/073235

2010.03.11

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

Bijuterii, în special
inele, cercei şi brăŃară /
Jewelry, in particular
rings, earrings and
bracelet / Bijoux,
notamment bagues,
boucles d'oreilles et
bracelet

11-01

5

2015.03.11 3/2010

13

DM/073245

2010.03.17

MONTRES
BREGUET S.A.,
CH

Bijuterii, în special
inele, coliere,
pandantive şi cercei /
Jewelry, particularly
rings, necklaces,
pendants and earrings/
Bijoux, notamment
bagues, colliers,
pendentifs et boucles
d'oreilles

11-01

7

2015.03.17 3/2010

14

DM/073257

2010.01.29

ENERGOSMER
D.O.O., SI

Lampă LED pentru
iluminare publică / LED
lamp for public lighting /
Lampe à DEL pour
éclairage public

26-03

1

2015.01.29 3/2010

2009.07.29,
1595638, EM

5

8

9

15

DM/073270

2010.03.05

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

Cutie de ceas / Watch
case / Boîte de montre

10-07

1

2015.03.05 3/2010

16

DM/073271

2010.03.08

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

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2015.03.08 3/2010

17

DM/073272

2010.03.08

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

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

3

2015.03.08 3/2010

18

DM/073285

2010.03.16

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

Cadrane / Dials /
Cadrans

10-07

3

2015.03.16 3/2010

19

DM/073317

2010.02.12

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

Ceas / Watch / Montre

10-02

1

2015.02.12 3/2010

20

DM/073318

2010.02.15

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

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2015.02.15 3/2010

21

DM/073328

2010.02.24

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH

Bijuterii, în special
pandantiv; brăŃări /
Jewelry, particularly
pendant; bracelets /
Bijoux, notamment
pendentif; bracelets

11-01

4

2015.02.24 3/2010
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GROUP
MANAGEMENT
SERVICES
LTD.), CH

22

DM/073331

ARBEL
BAKLIYAT
HUBUBAT
2010.02.16, SANAYI VE
201000791, TICARET
TR
ANONIM
SIRKETI, TR

Ambalaj pentru produse
alimentare / Package
for foodstuff /
Emballage pour
produits alimentaires

09-03

1

2015.02.19 3/2010

23

DM/073339

2010.03.12

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

Inel; cercei; brăŃară;
pandantiv / Ring;
earrings; bracelet;
pendant / Bague;
boucles d'oreilles;
bracelet; pendentif

11-01

4

2015.03.12 3/2010

24

DM/073346

2010.03.16

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

15

2015.03.16 3/2010

25

DM/073347

2010.03.16

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

10-02, 07
Cutie pentru ceas
cu brăŃară;ceas de mână /
Watch case with
bracelet; wristwatch /
Boîte de montre avec
bracelet; montrebracelet

2

2015.03.16 3/2010

26

DM/073348

2010.03.16

MONTRES
BREGUET S.A.,
CH

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2015.03.16 3/2010

27

DM/073349

2010.03.16

MONTRES
BREGUET S.A.,
CH

Inel; brăŃară; cercei /
Ring; bracelet; earrings /
Bague; bracelet;
boucles d'oreilles

11-01

3

2015.03.16 3/2010
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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 internaŃionale, data înregistrării
internaŃionale, data priorităŃii, titularul, codul Ńării 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 InternaŃionale (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

(23)(30)
Prioritate

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

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

1

2

3

4

5

6

7

8

09-01

DM/072528

2009.10.20

2014.10.20

3/2010

DM/073190

2010.03.04

1

2015.03.04

3/2010

09-03

DM/073331

1

2015.02.19

3/2010

10-02

DM/073158

Butelii / Bottles /
Bouteilles
Ambalaj / Can
packaging / Emballage
[canette]
Ambalaj pentru produse
alimentare / Package for
foodstuff / Emballage
pour produits
alimentaires
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

3

09-01

"MOREN GROUP"
S.A, LV
SAID ABDULLAH
GHARIBZADEH, DE

2

2015.02.10

3/2010

10-02

DM/073174

1

2015.02.23

3/2010

10-02

DM/073228

3

2015.03.05

3/2010

10-02

DM/073271

1

2015.03.08

3/2010

10-02

DM/073272

3

2015.03.08

3/2010

10-02

DM/073317

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceasuri / Watches /
Montres
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceas / Watch / Montre

1

2015.02.12

3/2010

10-02

DM/073318

1

2015.02.15

3/2010

10-02

DM/073346

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

15

2015.03.16

3/2010

10-02

DM/073348

1

2015.03.16

3/2010

10-02,
07

DM/073347

2

2015.03.16

3/2010

ARBEL BAKLIYAT
HUBUBAT SANAYI
VE TICARET
2010.02.16,
201000791, TR ANONIM SIRKETI,
TR
SWATCH AG
2010.02.10
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
2010.02.23
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD), CH
MONTRES
2010.03.05
BREGUET S.A., CH
SWATCH AG
2010.03.08
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
SWATCH AG
2010.03.08
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
OMEGA SA
2010.02.12
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
SWATCH AG
2010.02.15
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
ETA SA
2010.03.16
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH
MONTRES
2010.03.16
BREGUET S.A., CH
2010.02.19

2010.03.16

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Cutie pentru ceas cu
brăŃară; ceas de mână /
Watch case with
bracelet; wristwatch /
Boîte de montre avec
bracelet; montrebracelet
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(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.), CH
COMPAGNIE DES
MONTRES
LONGINES,
FRANCILLON S.A.
(LONGINES
WATCH CO.,
FRANCILLON
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH

10-07

DM/073157

2010.02.10

10-07

DM/073270

2010.03.05

10-07

DM/073285

2010.03.16

11-01

DM/073235

2010.03.11

11-01

DM/073245

2010.03.17

MONTRES
BREGUET S.A., CH

11-01

DM/073328

2010.02.24

11-01

DM/073339

2010.03.12

11-01

DM/073349

2010.03.16

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.), CH
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.), CH
MONTRES
BREGUET S.A., CH

120

Mecanism de mişcare
a ceasului / Watch
movement / Mouvement
de montre

1

2015.02.10

3/2010

Cutie de ceas / Watch
case / Boîte de montre

1

2015.03.05

3/2010

Cadrane / Dials /
Cadrans

3

2015.03.16

3/2010

Bijuterii, în special inele,
cercei şi brăŃară /
Jewelry, in particular
rings, earrings and
bracelet / Bijoux,
notamment bagues,
boucles d'oreilles et
bracelet
Bijuterii, în special inele,
coliere, pandantive şi
cercei / Jewelry,
particularly rings,
necklaces, pendants and
earrings / Bijoux,
notamment bagues,
colliers, pendentifs et
boucles d'oreilles
Bijuterii, în special
pandantiv; brăŃări /
Jewelry, particularly
pendant; bracelets /
Bijoux, notamment
pendentif; bracelets

5

2015.03.11

3/2010

7

2015.03.17

3/2010

4

2015.02.24

3/2010

Inel; cercei; brăŃară;
pandantiv / Ring;
earrings; bracelet;
pendant / Bague;
boucles d'oreilles;
bracelet; pendentif

4

2015.03.12

3/2010

Inel; brăŃară; cercei /
Ring; bracelet; earrings /
Bague; bracelet;
boucles d'oreilles

3

2015.03.16

3/2010

DESIGN
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1

2

3

19-08

DM/072927

2009.10.09

19-08

DM/072928

2009.10.09

20-02

DM/073181

2010.02.24

21-01

DM/073139

2009.09.01

4

5

SC CRIS TIM 2
PRODCOM SRL,
RO

Etichetă; sigiliu pentru
etichetă / Label; label
seal / Etiquette; cachet
pour étiquette
SC CRIS TIM 2
Sigiliu pentru etichetă /
PRODCOM SRL,
Label seal / Cachet pour
RO
étiquette
SWATCH AG
UnităŃi de expoziŃie /
(SWATCH S.A.)
Display units /
(SWATCH LTD), CH Présentoirs
OTMAR
Tablă de joc / Board
KLINKHAMMER, DE game / Jeu de société

6

7

8

2

2014.10.09

3/2010

1

2014.10.09

3/2010

3

2015.02.24

3/2010

1

2014.09.01

3/2010

1

2015.01.29

3/2010

3

2015.01.25

3/2010

2009.03.05,
40200900
1143.3, DE
26-03

DM/073257

2010.01.29

ENERGOSMER
D.O.O., SI

2009.07.29,
1595638, EM
32-00

DM/073197

2010.01.25

JOSÉ EISENBERG,
MC

Lampă LED pentru
iluminare publică / LED
lamp for public lighting /
Lampe à DEL pour
éclairage public
Logouri / Logos / Logos

2009.12.16,
PV1221/1222,
MC
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaŃională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaŃionale, titularul,
codul Ńării 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 internaŃională, numărul Buletinului de Desene şi Modele
InternaŃionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr.
crt.

(11)
Nr. înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

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

3

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1

2

4

5

6

7

1

DM/032361

BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA, CH

1

2015.03.06(3R)

12/1997

3/2010

2

DM/032487

BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA, CH

1

2015.03.21(3R)

12/1997

3/2010

3

DM/033079

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

1

2015.05.24(3R)

12/1997

3/2010

4

DM/034562

KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V., NL

6

2015.06.29(3R)

12/1997

3/2010

5

DM/034831

GROSFILLEX S.A.R.L., FR

24 (1,2,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26)

2015.03.16(3R)

12/1997

3/2010

6

DM/035685

S. FASSBIND AG, CH

3

2015.04.18(3R)

12/1997

3/2010

7

DM/051316

LINDAB AB, SE

3

2015.03.03(2R)

11/2000

3/2010

8

DM/051722

SONY OVERSEAS SA, CH

1

2015.05.05(2R)

12/2000

3/2010

9

DM/051854

SONY OVERSEAS SA, CH

2

2015.05.10(2R)

12/2000

3/2010

10

DM/051892

SONY OVERSEAS SA, CH

1

2015.05.11(2R)

12/2000

3/2010

11

DM/051994

MONTRES BREGUET S.A., CH

1

2015.05.26(2R)

1/2001

3/2010

12

DM/052120

COMPAGNIE PLASTIC
OMNIUM, FR

3

2015.06.13(2R)

1/2001

3/2010

13

DM/052266

COSMOV S.P.A., IT

4

2015.06.13(2R)

1/2001

3/2010

14

DM/052278

SCA HYGIENE PRODUCTS
S.P.A, IT

1

2015.05.17(2R)

2/2001

3/2010

15

DM/052535

HEINEKEN SUPPLY CHAIN
B.V, NL

3

2015.06.16(2R)

2/2001

3/2010

16

DM/052829

SANFORD GMBH, DE

3

2015.03.29(2R)

3/2001

3/2010

17

DM/052889

DIOSNA DIERKS & SÖHNE
GMBH, DE

1

2015.05.19(2R)

3/2001

3/2010

18

DM/052998

BEIERSDORF AG, DE

1

2015.05.29(2R)

4/2001

3/2010

19

DM/055306

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., CH

1

2015.04.25(2R)

10/2001

3/2010

20

DM/055943

BRAUN GMBH, DE

1

2015.06.29(2R)

12/2001

3/2010

21

DM/066577

COMPAGNIE DES
CRISTALLERIES DE SAINTLOUIS, FR

1

2015.04.19(1R)

2/2006

3/2010

22

DM/066578

COMPAGNIE DES
CRISTALLERIES DE SAINTLOUIS, FR

12 (7,8,9,10,11,12,

2015.04.19(1R)

2/2006

3/2010

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

2

2015.05.09(1R)

10/2005

3/2010

23

122
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1

2

24

DM/066676

25

3

4

5

6

7

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

1

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

DM/066688

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

2

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

26

DM/066689

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

2

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

27

DM/066690

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

2

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

28

DM/066691

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

1

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

29

DM/066693

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

1

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

30

DM/066694

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

1

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

31

DM/066695

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

1

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

32

DM/066696

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

6

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

33

DM/066697

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

1

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

34

DM/066699

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

2

2015.06.17(1R)

11/2005

3/2010

35

DM/066710

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., CH

1

2015.05.25(1R)

11/2005

3/2010

36

DM/066715

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

2

2015.05.31(1R)

11/2005

3/2010

37

DM/066717

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

1

2015.05.31(1R)

11/2005

3/2010

38

DM/066722

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

1

2015.06.06(1R)

11/2005

3/2010

39

DM/066725

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

1

2015.06.06(1R)

11/2005

3/2010

40

DM/066726

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

1

2015.06.06(1R)

11/2005

3/2010

41

DM/066728

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

3

2015.06.06(1R)

11/2005

3/2010

42

DM/066729

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

2

2015.06.06(1R)

11/2005

3/2010

43

DM/066730

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

1

2015.06.06(1R)

11/2005

3/2010

44

DM/066731

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

1

2015.06.06(1R)

11/2005

3/2010

45

DM/066732

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

2

2015.06.06(1R)

11/2005

3/2010

46

DM/066746

SARA LEE HOUSEHOLD AND
BODY CARE NEDERLAND
B.V., NL

2

2015.06.13(1R)

4/2006

3/2010

47

DM/066825

MGI LUXURY GROUP SA, CH

8

2015.06.15(1R)

4/2006

3/2010

48

DM/066978

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, FR

1

2015.05.31(1R)

2/2006

3/2010
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecŃie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications or titles of protection
of industrial property objects

Î

n prezenta SecŃiune sunt publicate modificările intervenite în situaŃia juridică a cererilor şi titlurilor de

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

I

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

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

OPI

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
024575

4
-

5
1/2009
4/2010

2

Marcă

008869

7447

3

Marcă

009356

7880

4

Marcă

Nr. depozit

009359

Nr. titlului
de
protecŃie

7909

Nr.

Date iniŃiale

Date modificate

BOPI
6

7

(730)
ROMAN Ludmila, MD
Str. StudenŃilor nr. 7, bloc 3, ap. 57,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
PAPUC Ludmila, MD
Str. StudenŃilor nr. 7, bloc 3, ap. 57,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

2/2000
8/2000
4/2010
6/2010

(730)
Elite International B.V., NL

(730)
Strauss Coffee B.V., NL

11/2000
4/2001
10/2003

(730)
Fabrica de vinuri "Vinăria-Bardar"
S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,
c. Bardar, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Întreprinderea Mixtă Fabrica
de vinuri "Vinăria-Bardar" S.A.,
MD
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,
s. Bardar, r-nul Ialoveni,
Republica Moldova

(730)
General Re Corporation, corporaŃia statului Delaware, US

(730)
General Re Corporation,
corporaŃia statului Delaware, US

695 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06904-2350,
Statele Unite ale Americii

120 Long Ridge Road,
Stamford, Conecticut 06902,
Statele Unite ale Americii

11/2000
5/2001

5

Marcă

009487

8020

1/2001
6/2001

(730)
2500 Broadway Street, Santa
Monica, California 90404-3061,
Statele Unite ale Americii

(730)
10250 Constellation Blvd., Los
Angeles, California 90067-6241,
Statele Unite ale Americii

6

Mărci

009498

8072

2/2001
7/2001

(730)
Allianz Aktiengesellschaft, DE

(730)
Allianz SE, DE

009792

8293

6/2001
11/2001

7

Marcă

009426

8122

3/2001
8/2001

(730)
Str. Uzinelor nr. 12, MD-2036,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Uzinelor nr. 12, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

8

Marcă

009840

8485

10/2001
3/2002
10/2002

(730)
2525 Dupont Drive, Irvine,
California, 92612,
Statele Unite ale Americii

(730)
1700 E. St. Andrew Place, Santa
Ana, California 92705-4933,
Statele Unite ale Americii

9

Mărci

016742

13026

7/2005
12/2005

016745

13027

7/2005
12/2005

(730)
Arch. Makarios III, 62 XENIOS
COMMERCIAL CENTER, 6th
floor, Flat/Office 603, P.C. 1076,
Nicosia, Cipru

(730)
Themistokli Dervi, 5, Elenion
Building, 2 floor, P.C. 1066,
Nicosia, Cipru

016746

13028

7/2005
12/2005

016748

13029

7/2005
12/2005

016749

13030

7/2005
12/2005
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10

Marcă

016750

13031

7/2005
12/2005
7/2005
12/2005

016751

13032

016752

13033

7/2005
12/2005

016747

13036

7/2005
12/2005

016913

14042

5/2006
10/2006

(730)
UPP VKK VITBA, BY

(730)
Kommounalnoje
proizvodstvennoye ounitarnoe
predpriyatie "Vitebsky
konditersky
kombinat "Vitba", BY

Ul. Korotkevica nr. 3, BY - 210038,
Vitebsk, Belarus

Oul. Korotkevitcha nr. 3,
BY-210038, Vitebsk, Belarus

11

Marcă

019803

15695

7/2007
12/2007

(730)
1700 E. St. Andrew Place,
Santa Ana, California 927995162, Statele Unite ale Americii

(730)
1700 E. St. Andrew Place,
Santa Ana, California 927054933, Statele Unite ale Americii

12

Marcă

020867

16642

2/2008
7/2008
8/2010

(730)
ACE Limited, CH
Mainaustrasse 30, CH-8008
Zürich, ElveŃia

(730)
ACE Limited, CH
Bärengasse 32, CH-8001
Zürich, ElveŃia
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Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecŃie, numărul BOPI, date despre cedent,
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecŃie

Nr.
BOPI

Date despre
cedent

Date despre cesionar

1
1

2
Cerere
de înregistrare
a mărcii

3
022434
2007.12.12

4
-

5
10/2008

6
Efes Holland Technical
Management
Consultancy B. V., NL
Strawinskylaan 1229,
1077XX Amsterdam,
Olanda

2

Marcă

017198
2005.06.15

14582

10/2006
3/2007

OLMOSDON S.R.L.,
MD

7
ANADOLU EFES
BIRACILIK VE MALT
SANAYI A.Ş., TR
Bahcelievler Mah.
Adnan Kahveci Bulvari
N:5, PK.1, 34180
Bahcelievler-Istanbul,
Turcia
MANN+HUMMEL
GMBH, DE

3

Marcă

000732
1994.01.05

R 147

7/1994
4/2004
3/2009

4

Marcă

023560
2008.05.23

18536

12/2008
9/2009

5

Cerere
de înregistrare
a mărcii

023028
2008.03.12

-

10/2008
1/2009

Mărci

013632
2003.09.22

11174

4/2004
10/2004
8/2010
9/2010

013548
2003.09.09

11310

6/2004
11/2004
8/2010
9/2010

013873
2003.11.18

11454

019198
2006.04.27

15404

7/2004
12/2004
8/2010
9/2010
5/2007
10/2007

6

7

128

Marcă

Desen/
model
industrial

f 2006 0065
2006.06.13

980

4/2007
1/2008

Str. VarniŃa nr. 8,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
SEIKO HOLDINGS
KABUSHIKI KAISHA
(trading as SEIKO
HOLDINGS
CORPORATION), JP
5-11, Ginza 4-Chome,
Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
Courtaulds (UK)
Limited, GB
PO Box 54, Haydn
Road, Nottingham,
Nottinghamshire NG5
1DH, Regatul Unit
Firma de ProducŃie şi
ComerŃ "BOJO-VIN"
S.R.L., MD
Str. Miciurin nr. 6,
MD-2055, or. Vatra,
mun. Chişinău,
Republica Moldova

Hindenburgstrasse 45,
71638 Ludwigsburg,
Germania
SEIKO WATCH
KABUSHIKI KAISHA
(trading as SEIKO
WATCH
CORPORATION), JP
5-11, Ginza 4-Chome,
Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
MONTFORT SERVICES SDN. BHD., HK
Unit 1001, 10th Floor
Star House, 3 Salisbury Road, Kowloon,
Hong Kong
"BOJINVEST-NORD"
S.R.L., MD

KURTEV Serghei, MD

Obschestvo
s ogranichennoi
otvetstvennostju
"Kompania Zolotoi
Terem", RU
Bldg. 4, stroenie 15,
Danilovskaya nab.,
RU-113114, Moscow,
FederaŃia Rusă
OBSCHESTVO
S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTJU
"KOMPANIA ZOLOTOI
TEREM", RU

Str. N. Zelinski nr. 32,
bloc 3, ap. 15,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
KURTEV Serghei, MD

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1519
2010.09.22

1535
2010.09.03

1536
2010.09.06

1537
2010.09.06

1538
2010.09.07

Str. Ştefan cel Mare
şi Sfînt nr. 129,
MD-3100, mun. BălŃi,
Republica Moldova

1540
2010.09.13

1541
14.09.2010
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8

Mărci

007564
1998.02.19

R 6372

12/1998
5/1999
4/2008
7/2008

007571
1998.02.19

R 6387

12/1998
12/1998
4/2008
7/2008

007572
1998.02.19

R 6388

12/1998
12/1998
4/2008
7/2008

007573
1998.02.19

R 6389

12/1998
12/1998
4/2008
7/2008

007579
1998.02.19

R 6391

12/1998
12/1998
4/2008
7/2008

007581
1998.02.19

R 6393

12/1998
12/1998
4/2008
7/2008
8/2008
1/2009
8/2010

9

Marcă

021269
2007.05.22

17383

10

Mărci

021716
2007.08.22

17354

7/2008
12/2008

023203
2008.04.01
014625
2004.04.27

18020

1/2009
6/2009
3/2005
8/2005

11

Marcă

12543

Str. Zelinscki nr. 32,
bloc 3, ap. 15,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
Glaxo Group Limited,
GB
Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex,
UB6 0NN, Regatul Unit

Bldg. 4, stroenie 15,
Danilovskaya nab.,
RU-113114, Moscow,
FederaŃia Rusă
Aspen Global
Incorporated, MU
c/o Kross Border Trust
Services Ltd, St Louis
Business Centre,
Cnr Desroches & St
Louis Street, Port
Louis, Maurice

MOBICEL S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 3,
bloc 1,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
PRANETCHII Ivan, MD
Str. Igor Vieru nr. 18/1,
ap. 79, MD-2075,
Chişinău,
Republica Moldova
VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam
nr. 80,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

COJOCARU Ruslan, MD
1543
Str. Mihail Sadoveanu
2010.09.20
nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
"Intel" S.R.L., RU
1544
Varshavskoe shose, 75 2010.09.20
bl. 1, Moscova 117556,
FederaŃia Rusă
"OЛИМП" О.О.О., RU
Str. Dorojnaia, 1,
c. Pavlovskii, raionul
Krîmskii, regiunea
Krasnodar, 353823,
FederaŃia Rusă

1542
2010.09.14

1545
2010.09.20

Lista contractelor de licenŃă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecŃie, date despre licenŃiator, date despre licenŃiat, informaŃii privind
contractul de licenŃă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1

OPI

2
Mărci
internaŃionale

Nr. titlului
de
protecŃie
3
826629
864683
865941
871597
920411

LicenŃiator

4
(730)
Sunecho Limited, CY
Julia House, 3 Themistoklis
Dervis Street, CY-1066,
Nicosia, Cyprus

LicenŃiat

5
(791)
LLC „ProfInvest”, RU
31, Severnoe
shosse,
Ivanovskoe
village, Serpukhov
district, 142214,
Moscow region,
Russia

InformaŃii privind
contractul de licenŃă
6
1. LicenŃă neexclusivă.
2. Termenul de acŃiune
a contractului – de la
06.04.2010 până la
06.04.2013.
3. Teritoriul de acŃiune –
Republica Moldova.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
7
1539
2010.09.09
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenŃie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenŃie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008
în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1
1
2

Cod ST.3 OMPI

(21) Nr. depozit

2
MD
MD

3
a 2008 0236
a 2008 0288

(22) Data
depozit
4
2008.09.08
2008.12.04

(41) Nr. BOPI
5
6/2010
9/2010

Data hotărârii
de respingere
6
2010.08.04
2010.07.08

Art.
7
art. 6
art. 11

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

7
8
9
10
11

12
13
14

130

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V., NL
DOVBUŞ Ion, MD; RedacŃia Revistei "OMNIBUS"
S.R.L., MD
STALEV Ion, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINłIFICE
"ELIRI" S.A., MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINłIFICE
"ELIRI" S.A., MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIłANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINłIFICE
PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂłII MAMEI
ŞI COPILULUI, MD
OVSEANNICOVA Tatiana Nicolai, MD
RUDIC Valeriu, MD;
NICOLAU Gheorghe, MD
POTAPCIUC Oleg, MD
BUŞMACHIU Ion, MD;
BUŞMACHIU Andrei, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data
încetării
valabilităŃii

3
1207

4
96-0308

5
1994.03.18

6
2010.03.18

1253

98-0086

1998.03.02

2010.03.02

1359
1582

97-0128
99-0096

1997.03.21
1999.03.17

2010.03.21
2010.03.17

1604

99-0095

1999.03.17

2010.03.17

2581

a 2004 0071

2004.03.30

2010.03.30

2625
2855

a 2003 0068
a 2005 0072

2003.03.04
2005.03.14

2010.03.04
2010.03.14

2860
2874

a 2005 0056
a 2005 0084

2005.03.02
2005.03.25

2010.03.02
2010.03.25

2885

a 2005 0060

2005.03.04

2010.03.04

2888

a 2005 0067

2005.03.04

2010.03.04

2916

a 2005 0065

2005.03.04

2010.03.04

2923

a 2005 0087

2005.03.28

2010.03.28
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1
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
BUŞMACHIU Ion, MD
BUŞMACHIU Ion, MD; BUŞMACHIU Andrei, MD
FALA Valeriu, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
ISTRU Andrei, MD; KRIUKOV Vladimir, UA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
SECRIERU Nicolae, MD
SOCIETATEA COMERCIALĂ
"ADD-PRODUCTION" S.R.L., MD
INSTITUTUL NAłIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAłIE, MD
COJUŞNEAN Gheorghe, MD
CATLABUGA Eugen, MD
INSTITUTUL NAłIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAłIE, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
GUMENIUC Aureliu, MD
GHEREG Anatolie, MD
GHEREG Anatolie, MD
MACIUCA Mihai, MD

3
2945

4
a 2005 0088

5
2005.03.28

6
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

2990

a 2005 0066

2005.03.04

2010.03.04

2996

a 2005 0075

2005.03.15

2010.03.15

3009
3017

a 2005 0073
a 2005 0076

2005.03.14
2005.03.15

2010.03.14
2010.03.15

3084
3172

a 2005 0058
a 2006 0094

2005.03.03
2006.03.23

2010.03.03
2010.03.23

3177

a 2005 0139

2005.03.21

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

a 2005 0064

2005.03.04

2010.03.04

3595

a 2005 0068

2005.03.04

2010.03.04

3673
3696
3720
3813

a 2008 0077
a 2008 0084
a 2008 0085
a 2008 0078

2008.03.18
2008.03.26
2008.03.26
2008.03.18

2010.03.18
2010.03.26
2010.03.26
2010.03.18
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MM4A Lista brevetelor de invenŃie a căror valabilitate a încetat
înainte de termen prin neachitarea taxei de menŃinere
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, numele sau denumirea titularului,
codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului,
data depozitului, data încetării valabilităŃii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1

2
S.C. PÂINE VIE S.R.L., RO;
PURICI Georgeta, MD
BIODISC S.R.L., MD; DIORDIłA Vladislav, MD;
IVANOV Veniamin, RU; SCHIłCO Andrei, MD;
COVALCOV Mihail, RU
"CARMEZ", SOCIETATE PE ACłIUNI, MD
SOLOMON Oleg, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINłIFICE
ŞI CONSTRUCłII TEHNOLOGICE PENTRU
TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD
CENTRUL TEHNICO-ŞTIINłIFIC PENTRU
TEHNOLOGII ALIMENTARE MODERNE (SRL), MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
SINENCO Vasile, MD; LATUL Alexandru, MD;
SPIJAVCA Nicolai, MD; EMILIAN Valentina, MD
SINENCO Vasile, MD; LATUL Alexandru, MD;
SPIJAVCA Nicolai, MD; EMILIAN Valentina, MD
SINENCO Vasile, MD; LATUL Alexandru, MD;
SPIJAVCA Nicolai, MD; EMILIAN Valentina, MD
SINENCO Vasile, MD; LATUL Alexandru, MD;
SPIJAVCA Nicolai, MD; EMILIAN Valentina, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
DOMINAS Valeriu, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
BUZU Dumitru, MD
SULEIMANOV Zaifula, MD;
SLIUSARENCO Valentin, MD

3
1709

4
99-0141

5
1999.04.26

6
2009.04.26

2369

a 2003 0110

2003.04.29

2009.04.29

2372
2535
2661

a 2001 0120
a 2004 0074
a 2004 0085

2001.04.02
2004.04.01
2004.04.09

2009.04.02
2009.04.01
2009.04.09

2696

a 2004 0093

2004.04.23

2009.04.23

2716

a 2004 0087

2004.04.13

2009.04.13

2717

a 2004 0088

2004.04.13

2009.04.13

2719

a 2004 0089

2004.04.13

2009.04.13

2731

a 2004 0086

2004.04.13

2009.04.13

2757
2834

a 2004 0084
a 2005 0113

2004.04.08
2005.04.18

2009.04.08
2009.04.18

2883

a 2005 0111

2005.04.18

2009.04.18

2910

a 2005 0112

2005.04.18

2009.04.18

2911

a 2005 0114

2005.04.18

2009.04.18

2942

a 2004 0095

2004.04.27

2009.04.27

2958
3167
3471
3559

a 2004 0091
a 2004 0083
a 2007 0090
a 2006 0129

2004.04.22
2004.04.08
2007.04.02
2006.04.20

2009.04.22
2009.04.08
2009.04.02
2009.04.20

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
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(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităŃii
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NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenŃie revalidate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, data depozitului,
numele sau denumirea titularului, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităŃii
Nr.
crt
1
1

(11) Nr.
brevet
2
3065

(22)
Data depozit
3
2005.05.06

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
4
NECHIT Ivan, MD;
NECHIT Vladislav, MD

Data încetării valabilităŃii
5
2009.05.06

MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menŃinere în vigoare a certificatului
de înregistrare, conform pct. 70 din Regulamentul provizoriu
cu privire la protecŃia proprietăŃii industriale în Republica Moldova
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 456 din 26.07.1993
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităŃii
Nr.
crt.
1
1

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
2
ETKIND Leonid Gesevich, RU;
TURPALOV Vakha Arbievich, RU

(11)
Nr. certificat
3
201

(21)
Nr. depozit
4
u 2007 0021

(22)
Data depozit
5
2006.03.10

Data încetării
valabilităŃii
6
2010.03.10
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul neîndeplinirii condiŃiilor art. 46
din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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(210)
Nr. de depozit
2
022584
022762
022783
022898
022899
023443
023550
023551
023913
023960
024890
024904
024975
024984
025048
025050
025124

(220)
Data de depozit
3
2008.01.16
2008.01.26
2008.01.30
2008.02.20
2008.02.20
2008.05.07
2008.05.22
2008.05.22
2008.07.16
2008.07.28
2009.01.22
2009.02.04
2009.02.10
2009.02.11
2009.02.26
2009.02.27
2009.03.16

Data retragerii

Nr. BOPI

4
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15
2010.09.15

5
10/2008
10/2008
10/2008
11/2008
11/2008
12/2008
12/2008
12/2008
5/2009
4/2009
5/2009
5/2009
5/2009
5/2009
5/2009
5/2009
5/2009
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graŃie) 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 valabilităŃii, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităŃii

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

2
7661

3
009210

4
Wrigley’s
Orbit
white

5
2010.03.10

2

7669

009214

NECTIV

2010.03.14

3

7670

009216

BUM EQUIPMENT

2010.03.22

4

7672

009228

EFITONIC
ЭФИТОНИК

2010.03.07

5

7673

009230

EFICARDIN
ЭФИКАРДИН

2010.03.07

6

7721

009198

WHITE TOWN
БЕЛЫЙ ГОРОД

2010.03.06

7

7726

009215

CPC

2010.03.20

8

7756

009217

eresMas

2010.03.23

9

7793

009213

SANDRILIONA

2010.03.14

10

7794

009219

11

7811

009272

VÂNĂTORESC
ОХОТНИЧЬЕ

2010.03.30

12

7823

009195

WINTERFRESH
POLAR ICE

2010.03.01

13

7824

009196

WINTERFRESH
COOL BREEZE

2010.03.01

14

7918

009225

PHAROS KING
SIZE

2010.03.31

15

7929

009316

DINA COCIUG
DINA
Всегда стабильный
холод!

2010.03.30

6
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaŃie
din statul Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
Pfizer Products Inc., corporaŃie organizată şi
existentă conform legilor statului Connecticut, US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
BUM Equipment LLC, US
71 Ironia Road, Mendham, New Jersey 07945,
Statele Unite ale Americii
EUROFARMACO S.A., întreprindere mixtă
moldo-română, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
EUROFARMACO S.A., întreprindere mixtă
moldo-română, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere
tehnico-ştiinŃifică, MD
Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
CORNING INCORPORATED, corporaŃie
organizată şi existentă conform legilor statului
New York, US
One Riverfront Plaza, City of Corning, State of
New York 14831, Statele Unite ale Americii
RETEVISION INTERACTIVA, S.A., ES
Paseo de la Castellana, 83-85, 28046 Madrid,
Spania
SANDRILIONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 30,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
LION GRI S.R.L., întreprindere mixtă (Moldova SUA), MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
WM. WRIGLEY JR.COMPANY, corporaŃie
din statul Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
WM. WRIGLEY JR.COMPANY, corporaŃie
din statul Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
DINA-COCIUG, întreprindere individuală, MD
Str. Columna nr. 129,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

2010.03.27
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1
16

2
8057

3
009203

4
MAIA

5
2010.02.28

17

8118

009204

BEYOND
INTERACTIVE

2010.03.01

18

8168

009221

INTEL
NETSTRUCTURE

2010.03.29

19

8203

009223

KENT DETOURS

2010.03.29

20

8727

009218

JASERANT

2010.03.24

21

8728

009226

ROUTE 66

2010.03.31

22

9259

009235

Prima
Прима

2010.03.28

23

9983

009193

ZUBROVKA SPI
ЗУБРОВКА

2010.02.28
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6
AsociaŃia importatorilor de automobile
autorizaŃi, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 38, bloc 1A,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Grey Global Group Inc., corporaŃie din statul
Delaware, US
777 Third Avenue, New York, New York,
Statele Unite ale Americii
INTEL CORPORATION, corporaŃie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
World Investment Company Limited, GB
Globe House, 2 Milford Lane, London,WC2R
3LN, Anglia
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY, corporaŃie din statul Delaware, US
345 Park Avenue, New York, New York 10154,
Statele Unite ale Americii
Van Nelle Tabak Nederland B.V., NL
Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, Olanda
GONCEAR Ghenadie, MD
Str. N. TestemiŃeanu nr. 29, bloc 2,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
Spirits International B.V., LU
1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen,
Grand-Duchy, Luxembourg
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în luna martie 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităŃii, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI
Nr.

(111)
Numărul de
ordine al
înregistrării

(210) Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităŃii

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

crt.

1
1
2
3
4
5
6

2
R 89
R 90
R 106
R 143
R 146
8473

3
000451
000450
000452
000720
000719
010423

4
PARK HYATT
HYATT
PARK HYATT
GULF
GULF
Frunză albă

5
2011.03.19
2011.03.19
2011.03.19
2011.03.19
2011.03.19
2011.03.09

7
8
9
10
11

8522
8529
8530
8531
8532

010054
010067
010068
010070
010087

2011.03.07
2011.03.12
2011.03.12
2011.03.12
2011.03.20

12

8533

010107

2011.03.28

PARADIS-ZOO S.R.L., MD

13

8534

010108

ЗА МИЛЫХ ДАМ!
IZVORAŞ
PERSPECT
HYSITE
OLIMENI
ОЛЬМЕНИ
PaniPit Museum
Cafe
A AMIR

6
HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, US
HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, US
HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, US
GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS LTD., BM
GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS LTD., BM
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
NERUH Serghei, MD
Arcaşul S.A., fabrică de bere, MD
Pharmacia & Upjohn Cork Ltd., IE
Pharmacia & Upjohn Cork Ltd., IE
OLENTINA S.R.L., MD

2011.03.23

14

8535

010112

15

8536

010113

AMIR S.R.L., întreprindere mixtă moldoiordaniană, MD
PLANTA-VIN S.R.L., întreprindere tehnicoştiinŃifică, MD
Atlantic & C S.R.L., MD

16

8537

17

2011.03.27

010118

СМУГЛЯНКАMOЛДАВАНКА
LEBĂDA NEAGRĂ
ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ
АЛЕКСЕИЧ

8558

010053

TORONDOR

2011.03.01

18
19
20
21

8560
8562
8563
8564

010073
010078
010088
010089

CRAVEN ″A″
Uncle Ben's
AGROinform
TORPRO

2011.03.05
2011.03.15
2011.03.20
2011.03.20

22

8565

010090

MAXTORA

2011.03.20

23

8566

010091

MAXTOREN

2011.03.20

24
25
26

8567
8568
8570

010092
010093
010110

Pedigree
NUCAR
ORHEI

2011.03.20
2011.03.23
2011.03.27

27

8571

010116

28

8572

010128

29

8574

010134

30
31
32
33
34
35

8575
8606
8607
8608
8611
8612

010135
010071
010072
010077
010084
010085

36
37

8613
8617

010086
010119

NOVA

2011.03.19
2011.03.15

38

8618

010120

NOVA

2011.03.15

2011.03.26
2011.03.30

2011.03.27
BRITISH AMERICAN
TOBACCO
CHEVY

2011.03.26

KÖNIG
THIS IS MTV
MTV ZIP
Rispinos
KRISTI

2011.03.20
2011.03.13
2011.03.13
2011.03.15
2011.03.20
2011.03.19

2011.03.12

KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabrică
de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
TORONDOR S.R.L., firmă de producŃie
şi comerŃ, MD
Carreras Limited, GB
MARS, INCORPORATED, US
AGROinform, federaŃie naŃională, MD
Wyeth, corporaŃie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
Wyeth, corporaŃie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
Wyeth, corporaŃie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
MARS INCORPORATED, US
EURO-ALCO S.A., MD
TUBECON TOBACCO S.R.L., întreprindere mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-irlandeză, MD
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware, US
OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD
Viacom International Inc., US
Viacom International Inc., US
MARS, INCORPORATED, US
VINORUM HOLDINGS LIMITED, GI
Synavant Inc., corporaŃie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
Carreras Limited, GB
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
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1
39

2
8619

3
010121

4
NOVA mail

5
2011.03.15

40

8620

010122

NOVA travel

2011.03.15

41

8622

010123

NOVA net

2011.03.15

42

8623

010124

NOVA

2011.03.15

43

8624

010125

NOVA my

2011.03.15

44

8625

010126

NOVA

2011.03.15

45
46

8629
8630

010152
010153

2011.03.15
2011.03.30

47

8641

010218

2011.03.16

ALIANłA-VIN S.R.L., MD

48

8671

010076

DIVER STUDIO
SNICKERS
CRUNCHER
BOURGEON
БУРЖИОН
Mercuri International

6
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
DIVER-INTERMEDIA COM S.R.L., MD
MARS, INCORPORATED, US

2011.03.14

49
50

8673
8684

010142
010219

2011.03.15
2011.03.16

51
52

8709
8735

010282
010129

2011.03.30
2011.03.28

CURAŞIN Eduard, MD
H-D Michigan, LLC, US

53
54

8736
8737

010130
010131

2011.03.28
2011.03.28

H-D Michigan, LLC, US
H-D Michigan, LLC, US

55

8862

010042

2011.03.01

Compudava S.R.L., MD

56
57
58
59

8865
8947
9096
9151

010138
010106
010139
010052

2011.03.28
2011.03.22
2011.03.28
2011.03.02

NEC CORPORATION, JP
Piele S.A., întreprindere mixtă, MD
Abro Industries Inc., US
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaŃia statului Delaware, US

60
61

9152
9319

010109
010075

2011.03.22
2011.03.12

McCormick & Company, Inc., US
UNILEVER N.V., NL

62

9356

010074

2011.03.12

UNILEVER N.V., NL

63

9665

010083

2011.03.20

VINURI IALOVENI S.A., MD

64

9760

010127

GL
COMTESSE NOIRE
ЧЕРНАЯ ГРАФИНЯ
Medieval
MOTOR
HARLEY-DAVIDSON
CYCLES
HARLEY
HARLEYDAVIDSON
CD
compudava.com
NEC
Piele
ABRO
COCA-COLA,
LIFE TASTES
GOOD
Mc
Lipton Sun Tea
Forest Fruit Tea
Lipton Sun Tea
Lemon Tea
GLORIA
ГЛОРИЯ
ORANGE

MERCURI INTERNATIONAL SUPPORT
COMPANY AB, SE
Cadans-GL S.R.L., MD
ALIANłA-VIN S.R.L., MD

2011.03.26

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, GB

65

10134

010094

POLEN

2011.03.23

EURO-ALCO S.A., întreprindere mixtă
moldo-cipriotă, MD
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(22)
Data
de depozit
3

(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale
(nr. desenului şi modelului industrial)
4

Data
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

(21)
Nr.
de depozit
2

5

1

f 2009 0048

2009.06.17

2

f 2009 0069

2009.12.02

5 (1, 16, 17, 18, 20 )
21 (1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 28, 34,
35, 36, 47, 50, 51, 55, 56, 71, 72,
84, 98, 99 )

2010.09.21
2010.09.23

6
9/2009
4/2010

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
certificatului

(51) Clase

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

(44) Nr.
BOPI

1
1

2
COIPAN ALA, S.R.L., MD

3
1182

4
06-10

5
f 2009 0003

6
2009.01.22

7
12/2009
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graŃie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
certifica-

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

(18) Data
expirării
termenului
de valabilitate

3
790

4
f 2005 0033

5
2005.03.03

6
2010.03.03

791

f 2005 0034

2005.03.03

2010.03.03

806

f 2005 0035

2005.03.14

2010.03.14

814

f 2005 0032

2005.03.03

2010.03.03

819

f 2005 0043

2005.03.21

2010.03.21

824

f 2005 0046

2005.03.28

2010.03.28

834

f 2005 0031

2005.03.03

2010.03.03

838

f 2005 0048

2005.03.29

2010.03.29

854

f 2005 0044

2005.03.23

2010.03.23

1097

f 2005 0042

2005.03.21

2010.03.21

tului
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2
LION-GRI S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ
MOLDOVA-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău,
Republica Moldova
VINARIA CIUMAI S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. M. Lomonosov, MD-7420, Ciumai, Taraclia,
Republica Moldova
ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCłIE
ŞI COMERł, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
RUBIPLAST-COM, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2017, Chişinău,
Republica Moldova
OOO "GALACTA", RU
Str. Pionerscaia nr. 22 or. Koroliov, 141070,
reg. Moscova, FederaŃia Rusă
GB & CO S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ,
COMPANIE, MD
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
RUBIPLAST-COM, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2017, Chişinău,
Republica Moldova
RADIAL PLUS S.R.L., MD
Str. P. Zadnipru nr. 6, ap. 105, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
AGROALIMGRUP S.R.L., MD
Str. Nicolae Iorga nr. 11, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
GB & CO S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ,
COMPANIE, MD
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecŃie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
titlului
de protecŃie

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI

Publicat

Se va citi

1
1

2
Marcă

3
008950

4
8204

5
5/2001
10/2001
1/2010
4/2010
6/2010

6
(730)
Str. Iurie Gagarin nr. 34,
MD-6118, TvardiŃa, Taraclia,
Republica Moldova

7
(730)
Str. Iurie Gagarin nr. 34,
MD-7422, TvardiŃa, Taraclia,
Republica Moldova

2

Mărci

024794

19027

12/2009

024795

19306

2/2010

(730)
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-6824, Ialoveni,
Republica Moldova

(730)
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

024796

19307

2/2010

f 2009 0008

-

5/2009

(72) JENSEN Palle, GB

(72) JENSEN Palle, DK

3

Cerere de
înregistrare
a desenului/
modelului
industrial
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VIII
Decizii ale instanŃelor judecătoreşti /
Court decisions

143

MD - BOPI 10/2010

Cu privire la executarea
Deciziei CurŃii Supreme de JustiŃie din 21 iulie 2010
În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de compania „Berlin Chemie AG”
către compania „The Procter & Gamble Company” şi intervenientul accesoriu AGEPI cu privire la
decăderea parŃială din drepturile asupra mărcilor „Vicks” nr. R 1631 şi „ВИКС” nr. R 1632 pentru
totalitatea produselor din clasa 05, în temeiul art.20(1)a) din Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecŃia
mărcilor, în conformitate cu Decizia CurŃii Supreme de JustiŃie din 21 iulie 2010 a fost respins recursul
declarat de către „The Procter & Gamble Company” şi menŃinută Hotărârea CurŃii de Apel Chişinău din
19 aprilie 2010 în baza căreia:
- este decăzut parŃial din drepturile asupra mărcilor „Vicks” nr. R 1631 şi „ВИКС” nr. R 1632
pentru totalitatea produselor din clasa 05, conform Clasificării internaŃionale a produselor şi serviciilor,
titularul „The Procter & Gamble Company”, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Statele
Unite ale Americii, începând cu data de 19.04.2010.

Cu privire la executarea
Hotărârii CurŃii de Apel Chişinău din 18 iunie 2010
Prin Hotărârea CurŃii de Apel Chişinău din 18 iunie 2010, în pricina civilă la cererea de chemare
în judecată depusă de Societatea pe AcŃiuni de tip închis Fabrica de vinuri şi coniacuri „KVINT”
împotriva AGEPI, intervenient accesoriu „GENERAL BISCUITS BELGIE”, în temeiul art.20(1)a) din
Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecŃia mărcilor:
- este decăzut parŃial din drepturile asupra mărcii internaŃionale „PRINCE” nr. 678793 pentru
totalitatea produselor din clasa 33, conform Clasificării internaŃionale a produselor şi serviciilor, titularul
„GENERAL BISCUITS BELGIE”, De Beukelaer-Pareinlaan 1, B-2200 HERENTALS, Belgia, începând
cu data de 18.06.2010.
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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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Aprobarea Instrucţiunii
privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe
În scopul realizării funcţiei de monitorizare a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe şi al veriﬁcării conformităţii activităţii organismelor de gestiune colectivă cu dispoziţiile
legale din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe şi cu prevederile statutare, în baza art.34 alin.(2) lit.f)
din Legea nr. 293-XIII din 23.11.1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi pct.13 lit.f) din Statutul AGEPI,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1378 din 13.12.2004, prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 126
din 04.10.2010 a fost aprobată Instrucţiunea privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe.
Realizarea controalelor va ﬁ asigurată prin emiterea unui ordin separat al Directorului general al AGEPI care
va ﬁ adus la cunoştinţă organizaţiilor de gestiune colectivă cu cel puţin 5 zile înainte de începerea controlului şi va
include perioada controlului, obiectivele şi componenţa Comisiei de control.

INSTRUCŢIUNE
privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe
I. Dispoziţii generale
1. Prezenta Instrucţiune are drept scop stabilirea regulilor şi a procedurii de veriﬁcare a activităţii organizaţiilor
de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe (în continuare – OGC) în cadrul controalelor
generale sau speciale efectuate de către Comisia de control (în continuare – Comisie).
2. În baza rapoartelor ﬁecărui membru al Comisiei, veriﬁcarea activităţii OGC se va ﬁnisa cu întocmirea unui
act de control unic, care va conţine concluziile Comisiei, precum şi observaţiile Directorului general al AGEPI, cu
referire la toate drepturile (sursele) gestionate de către OGC.
3. Organul suprem de conducere al OGC va examina actul de control şi în termenele stabilite va informa AGEPI
despre măsurile întreprinse privind înlăturarea încălcărilor în cazul depistării lor.

II. Etapele activităţii de control
4. Activitatea de control va ﬁ realizată în mai multe etape:
a) programare;
b) documentare;
c) veriﬁcări prealabile;
d) efectuarea controlului propriu-zis;
e) redactarea şi semnarea actului de control;
f) prezentarea actului de control conducerii AGEPI.
5. La etapa programării controlului, în cazul controlului general anual, OGC trebuie notiﬁcate cu 5 zile înainte
de efectuarea controlului, concomitent ﬁindu-le comunicate şi obiectivele controlului.
La stabilirea obiectivelor controlului se vor avea în vedere:
a) structura organizatorică a OGC;
b) categoria de titulari de drepturi reprezentaţi şi domeniul de activitate;
c) funcţionarea OGC;
d) drepturile gestionate;
e) activităţile de colectare şi repartiţie;
f) activităţile de transparenţă.
La programarea controlului se va ţine cont atât de perioada concediilor angajaţilor AGEPI şi de implicarea acestora în alte activităţi, cât şi de disponibilitatea conducerii OGC pentru realizarea controlului.
6. După programare, la etapa documentării controlului, Comisia desemnată se documentează asupra activităţii OGC pe baza statutului, dărilor de seamă, actelor de control anterioare, deciziilor de a-şi aduce activitatea în concordanţă cu legislaţia în vigoare, sesizărilor formulate de titularii de drepturi şi aspectelor semnalate în mass-media.
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Înainte de prezentarea la sediul OGC, Comisia se convoacă într-o şedinţă pregătitoare în cadrul căreia este
deﬁnitivat planul de control (inclusiv etapele intermediare de prezentare a rezultatelor controlului şi estimarea deﬁnitivării controlului şi a actului de control), metodele de veriﬁcare, documentele ce trebuie veriﬁcate. În urma analizei
documentelor sus-menţionate, preşedintele Comisiei aprobă planul de control care este prezentat printr-o notă
informativă Directorului general al AGEPI.
7. La etapa veriﬁcării prealabile, efectuată înainte de controlul propriu-zis al activităţii OGC, Comisia veriﬁcă
respectarea obligaţiei OGC de a transmite la AGEPI în primul trimestru al ﬁecărui an următoarele acte, cu examinarea acestora:
a) statutul şi regulamentele OGC, cu toate modiﬁcările şi completările la acestea;
b) acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate cu OGC străine;
c) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate;
d) hotărârile Adunării Generale;
e) darea de seama anuală, aprobată de Adunarea Generală;
f) raportul anual al Comisiei de cenzori;
g) bilanţul anual, rapoartele anuale privind toată remuneraţia achitată cu speciﬁcarea pentru ﬁecare titular al
drepturilor de autor şi conexe în parte şi rezultatele auditului intern şi extern, în cazul efectuării lui;
h) informaţia referitor la persoanele împuternicite să le reprezinte;
i) repertoriul actualizat.
8. În cadrul veriﬁcării prealabile, Comisia de asemenea veriﬁcă respectarea obligaţiei OGC de a publica în
format electronic pe pagina proprie de Internet următoarele informaţii actualizate:
a) statutul;
b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista responsabililor locali;
c) situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari;
d) darea de seamă anuală;
e) informaţiile privind Adunarea Generală, cum ar ﬁ: data şi locul convocării, ordinea de zi, proiectele de hotărâri
şi hotărârile adoptate;
f) alte date necesare informării membrilor.
Darea de seamă şi repertoriul se depun la AGEPI în forma stabilită prin ordinul Directorului general al AGEPI. În
cazul în care la AGEPI nu au fost depuse documentele menţionate la lit. a)–f) din prezentul punct sau dacă darea de
seamă şi repertoriul nu respectă forma stabilită sau nu au fost publicate pe site-ul OGC, Comisia va transmite o notă
de informare Directorului general al AGEPI pentru emiterea unui ordin de acordare OGC a unui termen de aducere
în concordanţă a actelor cu cerinţele stabilite.
9. La etapa efectuării controlului propriu-zis, membrii Comisiei se prezintă la sediul OGC în ziua stabilită şi
încep veriﬁcarea conform planului de control. În acest sens Comisia va întreprinde următoarele acţiuni:
a) prezentarea ordinului de delegare reprezentanţilor desemnaţi ai OGC, în vederea înregistrării acestuia în
registrul intern al OGC (în prima zi a controlului);
b) solicitarea desemnării unui reprezentant (unor reprezentanţi) cu care să ţină legătura în timpul controlului;
c) solicitarea acordării unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea controlului;
d) solicitarea furnizării documentelor şi informaţiilor ce fac obiectul veriﬁcărilor, care pot ﬁ documente elaborate
anterior desfăşurării controlului (rapoarte, bilanţ contabil, decizii şi proceduri interne etc.) sau documente întocmite
în timpul controlului (situaţii statistice, analitice, rapoarte etc.). În cazul în care documentele solicitate nu sunt prezentate de către reprezentantul OGC, preşedintele Comisiei va face o notă informativă Directorului general al AGEPI
privind necesitatea de a solicita aceste documente printr-un demers oﬁcial adresat OGC.
10. La etapa redactării şi semnării actului de control, acesta:
a) este redactat de către Comisie în baza constatărilor efectuate şi a documentelor ridicate;
b) este semnat din partea AGEPI de către toţi membrii Comisiei, iar din partea OGC – de către administratorul
general (Directorul general) şi de persoana desemnată în acest sens. Dacă administratorul general (Directorul general)
sau persoana desemnată în acest sens refuză să semneze, în actul de control se va face o menţiune despre acest fapt;
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c) este redactat în două exemplare originale, câte unul pentru ﬁecare parte;
d) este înregistrat în registrul intern al OGC şi la cancelaria AGEPI;
e) cuprinde observaţiile reprezentantului OGC, iar dacă observaţiile nu pot ﬁ comunicate la momentul semnării
actului de control, în textul acestuia se va face o menţiune corespunzătoare, indicându-se şi termenul în care OGC
se obligă să comunice la AGEPI observaţiile;
f) este redactat într-un limbaj simplu, fără contradicţii, fără a se preciza aspecte care nu rezultă dintr-un document ridicat de la OGC.
11. La etapa prezentării actului de control conducerii AGEPI, acesta va ﬁ analizat de către conducerea
AGEPI, care va formula recomandări sau va decide efectuarea unui control suplimentar pentru atingerea tuturor
obiectivelor.

III. Modalitatea de control (procedura)
12. Controlul activităţii OGC se realizează prin următoarele procedee:
a) studiu general prealabil al activităţilor ce urmează a ﬁ controlate, solicitându-se în acest sens documentele de aprobare a unor proceduri interne, sau în lipsa acestora – detalierea procedurilor de lucru de către reprezentantul desemnat;
b) control documentar de conformitate prin care se apreciază îndeplinirea operaţiunilor, proceselor sau obligaţiilor legale pe baza unor documente justiﬁcative, utilizând tehnici de control diferite, şi anume: control cronologic,
sistematic, pe probleme, tehnici speciﬁce de control privind preluarea şi gestionarea datelor electronice;
c) control faptic cu privire la stabilirea realităţii şi a modului de desfăşurare a diferitelor activităţi prin tehnici de
control faptic, precum sunt: inventarierea, observarea directă şi inspecţia ﬁzică.
13. Regulile generale de control sunt următoarele:
a) copiile documentelor care se ridică trebuie să dovedească/să demonstreze ceva/să susţină o aﬁrmaţie din
actul de control (o regulă, o procedură, o încălcare etc.), în caz contrar acestea nu se vor ridica;
b) pentru orice fapt constatat se vor indica documentele corespunzătoare (de exemplu, dacă se constată faptul
că Adunarea Generală nu a aprobat comisionul administrativ anual, se va indica în calitate de document procesulverbal al Adunării Generale, în cadrul căreia nu a fost aprobat comisionul);
c) dacă în timpul controlului reprezentanţii OGC refuză să prezinte Comisiei documente sau cópii de pe documente, în actul de control se va face o menţiune corespunzătoare, iar documentele sau cópiile de pe documente vor
ﬁ solicitate prin demersul oﬁcial al AGEPI;
d) în textul actului de control, pe lângă aspectele generale se menţionează, în special, aspectele care încalcă
sau care nu sunt conforme cu prevederile legale în materie (orice încălcare a unui aspect legal se justiﬁcă prin prevederile legale şi statutare);
e) Comisia veriﬁcă registrul intern de intrări/ieşiri, dacă documentele emise sau care au intrat în cadrul OGC
sunt înregistrate, dacă documentele sunt semnate, avizate, ştampilate. Dacă în registrul intern de intrări/ieşiri există
ştersături, numere dublate sau alte nereguli, sau dacă există registre speciale etc., acest fapt se menţionează în
actul de control;
f) documentele prezentate de către OGC şi ridicate de Comisie trebuie să ﬁe semnate şi ştampilate de către un
reprezentant al OGC;
g) Comisia nu îşi va enunţa concluziile decât după veriﬁcarea temeinică a documentelor şi informaţiilor prezentate şi înainte de deﬁnitivarea actului de control;
h) pe durata controlului membrii Comisiei vor evita discuţiile complementare cu reprezentanţii OGC, concentrându-se asupra executării planului de control.
14. Regulile speciale de control sunt următoarele:
a) în cadrul veriﬁcării activităţii Adunării Generale a OGC, Comisia veriﬁcă respectarea legislaţiei referitor la:
- documentele privind convocarea Adunării Generale;
- documentele care atestă participarea la Adunarea Generală (foi de prezenţă, procuri de participare);
- ordinea de zi;
- documentele prezentate membrilor (proiectele de hotărâri, de rapoarte etc.);
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- procesele-verbale ale Adunării Generale;
- hotărârile Adunării Generale;
- documentele care atestă consemnarea voturilor.
În cazul respectiv se veriﬁcă, în special:
- modalitatea de convocare a Adunării Generale în termenii legali;
- publicarea informaţiilor prevăzute de lege pentru a ﬁ plasate pe site-ul OGC cu privire la Adunarea Generală;
- înregistrarea procesului-verbal al Adunării Generale în registrul intern al OGC şi modalitatea de comunicare
membrilor;
- numărul de membri prezenţi la Adunarea Generală;
- întrunirea cvorumului statutar pentru desfăşurarea Adunării Generale;
- respectarea ordinii de zi anunţate;
- consemnarea modalităţii de vot şi voturile înregistrate;
- aprobarea comisionului administrativ anual şi dacă acesta a fost stabilit pe baza cheltuielilor reale de colectare;
- semnarea procesului-verbal al Adunării Generale;
- adoptarea dării de seamă anuale şi existenţa analizei asupra acesteia, numărul de membri care au solicitat
informaţii privind transparenţa şi dacă există o procedură în acest sens etc.;
- prezentarea proiectelor de hotărâri ale Adunării Generale membrilor, motivarea, semnarea hotărârilor adoptate
de Adunarea Generală, postarea lor pe site-ul OGC etc.;
- concordanţa documentelor aprobate de Adunarea Generală cu documentele depuse la AGEPI;
- modalitatea de informare a membrilor privind activitatea desfăşurată de Adunarea Generală şi hotărârile
adoptate;
b) în cadrul veriﬁcării activităţii Consiliului OGC, Comisia veriﬁcă:
- regulamentul intern de funcţionare al Consiliului şi modalitatea de aprobare a acestuia;
- întrunirea Consiliului în număr minim de şedinţe conform statutului;
- semnarea şi înregistrarea proceselor-verbale şi a deciziilor Consiliului;
- documentaţia aferentă ﬁecărei şedinţe (ordinea de zi, foaia de prezenţă şi alte documente);
- modalitatea de consemnare a procedurii de vot;
- existenţa unei proceduri interne privind convocarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului,
precum şi a unei proceduri de iniţiere, avizare şi adoptare a deciziilor;
- întocmirea unui raport anual al Consiliului asupra activităţii sale şi prezentarea acestuia spre aprobare Adunării
Generale;
- existenţa documentelor interne din care rezultă modalitatea de veriﬁcare/control intern în ceea ce priveşte
activitatea de colectare, repartiţie;
- îndeplinirea tuturor atribuţiilor Consiliului conform statutului;
c) în cadrul veriﬁcării activităţii Comisiei de cenzori a OGC, Comisia veriﬁcă:
- elaborarea raportului anual de către Comisia de cenzori şi aprobarea acestuia în cadrul Adunării Generale;
- rapoartele lunare, trimestriale sau semestriale întocmite de Comisia de cenzori sau expertul contabil;
- desfăşurarea de către cenzori a activităţii de audit pe parcursul anului în cadrul OGC (cum se realizează
efectiv activitatea de audit, veriﬁcări periodice, eşantioane stabilite pentru documentele veriﬁcate sau dacă se fac
veriﬁcări pentru întreaga activitate);
- modalitatea de informare a membrilor privind activitatea desfăşurată şi documentele adoptate;
d) în cadrul veriﬁcării activităţii administratorului general (Directorului general) al OGC, Comisia veriﬁcă:
- modalitatea de reprezentare a OGC de către Directorul general în relaţiile cu terţii;
- modalitatea de încheiere de către Directorul general a actelor juridice în numele şi pe seama OGC;
- alte atribuţii conform statutului sau ﬁşei postului deţinut;
e) în cadrul veriﬁcării sistemului de control intern şi a concordanţei informaţiilor din darea de seamă
aprobată de Adunarea Generală şi cea depusă la AGEPI cu evidenţele ﬁnanciar-contabile ale OGC, Comisia
veriﬁcă:
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- procedurile interne aprobate, documentaţiile-tip aprobate, documentele justiﬁcative pentru unele activităţi sau
proceduri efectuate, măsuri dispuse, raportări, sancţionări etc. cu privire la activitatea de colectare, repartiţie şi
transparenţă, precum şi modalitatea de soluţionare a conﬂictelor asupra operelor din repertoriu;
- concordanţa dării de seamă depusă la AGEPI cu cea aprobată de Adunarea Generală;
- concordanţa cifrelor din darea de seamă cu cele menţionate în raportul Comisiei de cenzori;
- concordanţa dintre informaţiile din darea de seamă şi cele din balanţa contabilă analitică anuală care conţine
soldul iniţial şi soldul ﬁnal (01.01-31.12);
- concordanţa dintre sumele colectate pentru ﬁecare sursă şi indicarea contului de evidenţă contabilă în care
sumele sunt evidenţiate de la momentul încasării până la momentul repartiţiei şi plăţii către titularii de drepturi;
- modul de evidenţă a sumelor nerepartizate, precum şi a sumelor corespunzând titularilor de drepturi neidentiﬁcaţi sau ale căror opere, prestaţii sau fonograme nu au fost identiﬁcate;
- sumele disponibile în conturile bancare, în casă sau în plasamente şi concordanţa cu sumele menţionate în
darea de seamă ca ﬁind nerepartizate sau neplătite. Dacă rezultă diferenţe, se vor solicita explicaţii şi detalieri;
- concordanţa dintre darea de seamă şi evidenţele contabile privind plăţile externe;
- modalitatea de veriﬁcare a gestiunii economice şi ﬁnanciare de către membri;
f) în cadrul veriﬁcării repertoriului OGC, Comisia veriﬁcă:
- existenţa procedurii privind declararea şi actualizarea repertoriului, dacă procedura conţine termene şi dacă
titularii de drepturi se pot informa cu privire la formularele necesare, termenele de soluţionare, precum şi despre
conﬁrmarea includerii operelor în repertoriu;
- existenţa unei baze de date a repertoriului şi actualizarea acesteia;
- implementarea codiﬁcării pentru operele gestionate;
- înregistrarea mandatelor, aprobarea lor de către organele de conducere şi respectarea modelului de mandat
aprobat;
- documentele care i se solicită membrului la momentul înscrierii şi la momentul declarării operelor;
- modul de declarare a operelor (pe baza declaraţiilor de repertoriu sau prin alte modalităţi);
- modul de declarare a repertoriului în cazul operelor colective (individual sau de către un reprezentant);
- introducerea în schema de repartizare a operelor care nu sunt complet documentate;
- modul de actualizare a repertoriului (automat de pe playlisturi sau numai pe bază de declaraţie);
- includerea repertoriului intern în bazele de date internaţionale;
- existenţa unor reguli cu privire la soluţionarea preluării în repertoriul intern a unor piese documentate diferit în
bazele de date, repertoriile OGC din străinătate etc.;
g) în cadrul veriﬁcării activităţii OGC de colectare a plăţilor, Comisia veriﬁcă:
- modelele de licenţă pentru ﬁecare sursă în parte;
- playlisturile sau alte documente necesare repartizării remuneraţiilor;
- existenţa unei proceduri de colectare, respectiv: identiﬁcarea utilizatorilor, corespondenţa cu utilizatorii (licenţe,
notiﬁcări, declaraţii, conﬁrmare plăţi, documente justiﬁcative), monitorizarea, plăţile, termenul pentru măsuri împotriva utilizatorilor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de lege cu privire la plată sau obligaţiile privind furnizarea
de informaţii în formatul stabilit prin metodologii sau autorizaţiile de licenţă;
- existenţa unor protocoale de colectare încheiate cu asociaţii ale utilizatorilor etc.;
- existenţa unei baze de date cu utilizatorii;
- înregistrarea documentaţiei primite de la utilizatori (rapoarte ﬁnanciare, licenţe, playlisturi);
- modul de calculare a costurilor colectării;
- existenţa unei proceduri de veriﬁcare a activităţii inspectorilor etc.;
h) în cadrul veriﬁcării activităţii OGC de repartizare a remuneraţiilor, Comisia veriﬁcă:
- rapoartele de repartizare;
- playlisturile sau alte documente necesare repartizării remuneraţiilor;
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- rapoartele ﬁnanciare;
- ﬁşele de repartiţie individuală;
- ﬁşele ﬁscale;
- existenţa unei proceduri de repartizare care să conţină toate etapele aplicabile procesului de repartiţie şi atribuţiile angajaţilor implicaţi în acest proces (dacă nu există o procedură internă privind repartiţia, se vor cere explicaţii
în scris responsabililor din cadrul OGC);
- existenţa unor demersuri interne prealabile repartiţiei efective (rapoarte, identiﬁcarea sumei de repartizat,
identiﬁcarea informaţiilor care intră în repartiţie);
- realizarea repartiţiei pe baza regulilor din statut sau aprobate de Adunarea Generală;
- procedura în cazul în care există încasări, dar nu există baza de calcul;
- existenţa unui soft de repartiţie, dacă OGC dispune de acest tip de soft: dacă a existat un caiet de sarcini la
achiziţionare, cine a propus şi aprobat achiziţionarea, cine a recepţionat softul, cine a constatat dacă acesta este
conform cu cerinţele, procedura de funcţionare a softului, dacă există raport de repartiţie în format nemodiﬁcabil,
dacă există proceduri stocate nemodiﬁcabile;
- situaţia membrilor documentaţi incomplet, a operelor, interpretărilor sau fonogramelor neidentiﬁcate;
- plata efectivă a remuneraţiilor;
- modul de calcul al termenului de 3 ani pentru calculul prescripţiei;
- procedura de plată a remuneraţiilor şi de gestionare a conturilor;
- suma repartizată pe baza informaţiilor privind utilizarea reală, precum şi suma repartizată pe baza altor criterii;
- suma repartizată titularilor de drepturi rămasă neplătită la sfârşitul anului şi motivele pentru care această sumă
nu a fost achitată titularilor de drepturi;
- proporţiile sumelor repartizate titularilor de drepturi din sursele radio, TV şi cablu/comunicare publică, iar în
cazul în care se constată proporţii diferite ale sumelor comparate, se vor solicita explicaţii scrise;
- proporţia sumelor nerepartizate din sursele radio, TV şi cablu/comunicare publică în raport cu sumele colectate.
La realizarea comparaţiilor menţionate anterior se va ţine cont de regulile de repartizare stabilite în statut. Dacă
există reguli cu privire la formarea unor rezerve din sumele colectate sau de atribuire a unui procent către anumiţi
titulari de drepturi, se veriﬁcă cine a stabilit regulile şi cum au fost estimate şi motivate procentele respective;
i) în cadrul veriﬁcării activităţii de colector unic, dacă există acest tip de OGC, Comisia aplică regulile
prevăzute la lit.g) – h), veriﬁcând totodată şi:
- evidenţierea în conturi analitice distincte a sumelor colectate de OGC, în calitate de colector unic;
- modalitatea de eliberare a licenţelor neexclusive de către OGC care este colector unic (în numele tuturor OGC
beneﬁciare);
- asigurarea transparenţei activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu OGC
beneﬁciare;
- furnizarea de către OGC care este colector unic a informaţiilor complete şi corecte privind sumele colectate,
utilizatorii, litigiile şi utilizarea operelor celorlalte OGC beneﬁciare;
- existenţa unei proceduri de colectare distincte;
- desfăşurarea activităţii de colectare fără discriminarea utilizatorilor, fără a lua măsuri împotriva utilizatorilor
identiﬁcaţi care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prin neaplicarea penalităţilor sau acordarea de reduceri în contradicţie cu prevederile legale;
j) în cadrul veriﬁcării cheltuielilor OGC, Comisia veriﬁcă:
- modalitatea de stabilire şi aprobare a cheltuielilor de către membrii OGC;
- criteriile pe baza cărora membrii beneﬁciază de cheltuielile comune/fondul social-cultural;
- informarea membrilor referitor la cheltuielile comune/fondul social-cultural;
- cele mai importante cheltuieli ale OGC: de personal, juridice etc.;
- modalitatea de identiﬁcare a cheltuielilor reale necesare funcţionării OGC în conformitate cu legislaţia.
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Crearea Comisiei de desemnare
a organizaţiei de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale
de autor şi/sau conexe care va elibera beneﬁciarilor licenţe
În legătură cu expirarea termenului de eliberare a licenţelor pentru valoriﬁcarea obiectelor dreptului de autor
şi conexe beneﬁciarilor pe teritoriul Republicii Moldova de către Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” (As.DAC)
şi Asociaţia Naţională „Copyright” (ANCO), reieşind din lipsa unui acord încheiat între organizaţiile de gestiune
colectivă, în scopul respectării prevederilor art. 35 din Legea nr. 293-XIII din 23.11.1994 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 128 din 04.10.2010 a fost creată Comisia de
desemnare a organizaţiei de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe care va
elibera beneﬁciarilor licenţe şi a fost aprobată componenţa nominală a Comisiei.
Comisia va examina cererile şi materialele prezentate de către organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor
patrimoniale de autor şi/sau conexe care activează în Republica Moldova, în scopul desemnării organizaţiei care va
elibera beneﬁciarilor licenţe pentru valoriﬁcarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe.
Comisia se va întruni în cadrul şedinţelor publice cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe.
Rezultatele activităţii Comisiei se vor ﬁxa într-un proces-verbal, iar decizia Comisiei va ﬁ adusă la cunoştinţa
reprezentanţilor organizaţiilor de gestiune colectivă în mod legal şi se va publica în Buletinul Oﬁcial de Proprietate
Industrială.

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei de desemnare a organizaţiei de gestiune colectivă a drepturilor
patrimoniale de autor şi/sau conexe care va elibera beneﬁciarilor licenţe

Preşedintele Comisiei
BOLOCAN Lilia

Director general AGEPI

Vicepreşedintele Comisiei
ŢÎGANAŞ Ion

Vicedirector general AGEPI

Secretarul Comisiei
BELEI Olga

şef Secţie control şi respectarea legislaţiei

Membrii Comisiei
MOISEI Andrei

director Departament Juridic

BADÂR Iurie

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