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Cronica AGEPI
“INFOINVENT 2003”

În perioada 5-8 noiembrie curent la CIE „MOLDEXPO” s-a
desfăşurat cea de-a VII-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale
Specializate „INFOINVENT”, care este un adevărat for al
inteligenţei naţionale şi un expo-târg de invenţii, tehnologii,
tehnică şi materiale noi.

La ceremonia de inaugurare a Expoziţiei au participat
dnii Veaceslav Afanasiev, Viceministru al Economiei, Mihai
Ştirban, Viceministru al Industriei, Anatol Rotaru, Preşedinte
al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică,
Anatol Coica, Vicepreşedinte al Camerei de Comer ţ ş i
Industrie, Nicanor Solcan, Preşedinte al Uniunii Inventatorilor
ş i Raţionalizatorilor „ Inovatorul”. Oaspete de onoare al
Expoziţiei a fost dl Jean-Luc Vincent, Preşedinte al Salonului
de Invenţii, Tehnici şi Produse noi de la Geneva, care a
apreciat înalt buna organizare ş i calitatea excepţională a
elaborărilor prezentate la expoziţie.

La ediţia din anul acesta Medalia de Aur OMPI (însoţită
de un premiu bănesc) a revenit acad. Simion Toma, Director al
Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM. La concursul pentru
obţinerea Trofeului OMPI „Întreprindere inovatoare” au
fost înaintate alte patru instituţii: Institutul de Genetică, Institutul
de Microbiologie ale AŞM, Centrul de Medicină Preventivă al
Ministerului Sănătăţii şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Premiul anual al Guvernului Republicii Moldova a
fost decernat prof. C. Spânu, Director al Centrului de Medicină
Preventivă, Premiul Parlamentului – prof. V. Ghicavâi,
decan al Facultăţii de Farmacologie a USMF, pentru ciclul de
invenţii în domeniul creării preparatelor farmaceutice autoh-
tone, iar Marele Premiu al AGEPI  a revenit unui grup de
autori în frunte cu profesorii V. Rudic, A. Gulea, V. Gudumac
ş.a. pentru invenţia „Tehnologii noi de obţinere a biopre-
paratelor medicinale polifuncţionale”. Deţinători ai unor me-
dalii de aur cu menţiunea specială a Juriului au devenit
inventatorii M. Poleacov, A. Lupaşco, V. Covaliov, V. Dulgheru,
E. Postolachi. Premiul „Cea mai bună inventatoare a
anului” i  s-a înmânat dnei G. Lupaşcu, iar laureaţi ai
Premiului „Cel mai tânăr participant” au devenit
studentul ASEM I. Cotruţă, care a prezentat un generator elec-
trostatic, şi L. Brânză, Institutul de Fiziologie a Plantelor (AŞM),
pentru o elaborare în domeniul cultivării plantelor leguminoase.
Premiile Camerei de Comerţ  şi Industrie au fost
acordate ICMEA „Mecagro” ş i inventatorului F. Gligor. La
concursul de bază organizatorul principal al Expoziţiei, AGEPI,
a pus la dispoziţia Juriului 24 medalii de aur, 28 de argint
şi 35 de bronz. Au mai fost înmânate diplome şi premii ale
AŞM, ale ministerelor, altor instituţii şi organizaţii din republică,
ale Asociaţ iei Inventatorilor din România. Diploma cu
menţiune pentru participare reprezentativă a fost decernată
USMF şi Institutului de cercetări pentru Pomicultură.

Laureaţi ai primului Concurs republican „Trofeul pentru
inovare şi creativitate”, instituit de AGEPI, au devenit
ÎM „SĂLCUŢA” S.R.L. - la capitolul antreprenoriat, producţie,
prestare servicii şi USM - la capitolul cercetare-dezvoltare şi
învăţământ superior. Aceste instituţii deţin cel mai impunător
portofoliu de obiecte de proprietate industrială înregistrate.
În cadrul concursului au mai fost acordate 5 Diplome de
menţiune, pentru locurile I-V, respectiv.

Învingători ai Concursului jurnaliştilor care au abordat
tematica proprietăţii intelectuale au devenit: I. Covalenco de
la E.O. LOGOS-PRESS – Premiul I, S. Seliucov de la Radio
Moldova, EVRICA, – Premiul II, V. Romanov de la Agenţia
de presă INTERLIC – Premiul III.

Informaţii mai detaliate citiţi în publicaţia AGEPI Expo.

Seminar naţional AGEPI - OMPI
În perioada 20-21 noiembrie curent la AGEPI s-a

desfăşurat Seminarul naţ ional AGEPI - OMPI cu
genericul „Importanţa informaţ iei de brevet şi  a
Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT)
ca sursă de informaţie tehnică”.

Seminarul a fost coordonat de dl Jose-Luis Herce-Virgil,
şef Secţie servicii informaţionale în domeniul proprietăţii
industriale, Direcţia Servicii infrastructurale şi promovarea
inovaţiilor, OMPI, dna Françoise Simon-Vianès, coordonator
superior de Program, Direcţia PCT pentru ţările în dezvoltare,
OMPI, şi dl Alexandr Burtcev, specialist principal, Depar-
tamentul Gestionarea bazelor de date, OEAB.

Specialiştii organismelor internaţionale au prezentat
rapoarte privind situaţia la zi în domeniul informaţiei de bre-
vet: modul de creare a unui serviciu de informare în domeniul
brevetelor în centrele universitare şi centrele de cercetare-
dezvoltare, accesul on-line la informaţia de proprietate
industrială, informaţi i pr ivind importanţa Tratatului de
Cooperare în domeniul Brevetelor ca sursă de informaţie
tehnică, structura şi funcţiile Bazei de Date eloborată de OEAB
şi pusă la dispoziţia examinatorilor AGEPI gratuit.

În cadrul seminarului şi-au  expus opiniile pe marginea
problemelor abordate şi specialişti de la AGEPI. Comunicări la
temă au prezentat dl T. Jovmir, şef-adjunct Direcţie Invenţii
(„Brevetele ca sursă de informaţie tehnică”) şi dna M. Rojnevschi,
Vicedirector general pe probleme de promovare şi informatică
(„Sistemul de proprietate industrială din Republica Moldova
şi serviciile oferite utilizatorilor de către AGEPI”).

O informaţie amplă privind serviciile OSIM, România, în
domeniul PPI a fost prezentată de către dl O. Dinescu, şef
Birou analize şi sinteze documentare.

La lucrările Seminarului au participat peste 60 de spe-
cialişti în domeniu – inventatori, reprezentanţi în proprietatea
industrială din republică, specialişti în domeniul proprietăţii
industriale de la întreprinderi, instituţii de cercetare şi de
învăţământ.

Delegaţia Oficiului de Brevete
din Ungaria în vizită la AGEPI

În perioada 26-28 noiembrie 2003 o delegaţie a Oficiului
Ungar de Brevete (HPO), condusă de Preşedintele Oficiului
dl Miklós Bendzel, s-a aflat la AGEPI în cadrul reuniunii bila-
terale la nivel de directori generali.

Din componenţa delegaţiei HPO au făcut parte dl Gyula
Sorosi, şef Departament înregistrarea mărcilor naţionale, şi
dl Béla Tidrenczel, şef Secţie relaţii internaţionale. Din partea
AGEPI la reuniune au participat dl N. Taran, Director General,
dl I. Daniliuc, Prim-vicedirector general, dna M. Rojnevschi,
Vicedirector general pe probleme de promovare şi informa-
tică, şi dna L. Vieru, şef Secţie cooperare internaţională.

În cadrul reuniunii a fost trecut în revistă un ş ir de
probleme ce ţin de activitatea celor două oficii: structura şi
infrastructura proprietăţii industriale în Republica Moldova şi
în Ungaria, revizuirea activităţilor bilaterale care au avut loc
în intervalul ce s-a scurs de la ultima întâlnire, din octombrie
2002, prezentarea rezultatelor obţinute pe perioada anului
2003, şi anume statistica depunerii cererilor de brevetare/
înregistrare a OPI, activitatea de promovare a OPI, situaţia în
domeniul informatizării oficiilor, elaborării bazelor de date a
OPI. Au fost trecute în revistă cele mai recente documente
din aria legislativă.

De asemenea, au fost explorate noi căi de consolidare
a relaţiilor bilaterale.
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B uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie  diversă. Capitole
speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaţii vor putea 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 specializate. 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.

Informa\ie general=
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 1999)

CF Republica
Centrafricană

CG Congo
CH Elveţia
CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CS Serbia şi Muntenegru
CU Cuba
CV Insulele  Capului

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

(Malvine)
FO Insulele Faro
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi

Insulele Sandvici de
Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

I B Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene şi
modele)

BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
A Z Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Caimane
K Z Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
L Y Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Insulele

Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine
PK Pakistan

PL Polonia
P T Portugalia
P W Palau
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Salomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
S H Sfânta Elena
S I Slovenia
S K Slovacia
S L Sierra Leone
S M San-Marino
S N Senegal
S O Somalia
S R Suriname
S T Sao Tomée

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
T C Insulele Turks

şi Caicos
T D Ciad
T G Togo
T H Thailanda
T J Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T P East Timor
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
T V Tuvalu
T W Taiwan

(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
U A Ucraina
U G Uganda
U S Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint  Siège
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
W S Samoa
Y E Yemen
Z A Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe
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INVENŢII

I
Inven\ii

P rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele de
 invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificată şi completată prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996,

Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000 şi Legea nr. 1446-XV din 08.11.2002.

În conformitate cu această lege, 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 în proprietatea industrială, şi trebuie să includă documentele
prevăzute în art. 10(2), (3) din Lege.

În BOPI se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate şi brevetele
eliberate conform procedurii naţionale.

T he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law
 on Patents for Inventions No 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the Law

No 788 of March 26, 1996, the Law No 1079-XIV of June 23, 2000 and the Law No 1446-XV
of November 08, 2002.

In accordance with this Law, the patents on inventions 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 Agency directly or through a representative in industrial
property, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents
provided in Art. 10(2), (3) of the Law.

Data concerning the filed patent applications, the inventions according to which patents are granted and
issued in accordance with the national procedure are published in the BOPI.
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PATENTS

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA INVENŢII

(11) Numărul brevetului
(13) Codul tipului de document conform normei ST.

16 OMPI
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul cererii prioritare
(32) Data depozitului cererii prioritare
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.

3 OMPI
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:
numărul BOPI, anul

(47) Data eliberării brevetului
(48) Data publicării cererii / brevetului corectat

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(54) Titlul invenţiei
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul ante-

rior
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document este divizionar
(71) Numele / denumirea solicitantului (solicitanţilor),

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării

conform normei ST. 3 OMPI
(73) Numele / denumirea titularului (titularilor), codul

ţării conform normei ST. 3 OMPI
(74) Numele reprezentantului în proprietatea indus-

trială
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate

cu PCT
(86) Cerere internaţ ională (regională sau PCT):

numărul şi data
(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau

PCT): numărul şi data
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea

verbală a documentului, numărul documentului,
codul ţării)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate
la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie
E - Construcţii fixe
F - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.

Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
INVENTIONS

(11) Number of the patent
(13) Kind-of-document code according to WIPO Stan-

dard ST. 16
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code in accor-

dance with WIPO Standard ST. 3
(41) Date of publication of the application: BOPI num-

ber, year
(45) Date of publication of patent granting decision:

BOPI number, year
(47) Date of  issuance of patent
(48) Date of publication of the corrected application/

patent document
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent ap-

plication from which the present patent docu-
ment has been divided up

(71) Name of the applicant(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(72) Name of the inventor(s) code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(73) Name of the holder(s), code of the country, in ac-
cordance with WIPO Standard ST. 3

(74) Name of the representative in industrial pro-
perty

(85) Date of introducing the national procedure un-
der the PCT

(86) International application (regional or under the
PCT): number and filing date

(87) International publication (regional or under the
PCT): number and publication date

(10)* Title of protection of the former USSR (verbal
designation of the document, number of the
document, code of the country)

(30)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, code of the
country)

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

A - Human necessities
B - Performing operations. Transporting
C - Chemistry. Metallurgy
D - Textiles. Paper
E - Fixed constructions
F - Mechanical engineering. Lighting. Heating.

Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity
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CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI
PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE
INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KIND OF PATENT DOCU-
MENTS IN ACCORDANCE WITH
THE STANDARD ST. 16

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de
invenţie publicată, neexaminată.

B1 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenţie publicată, examinată (se aplică în
cazul când documentul cu codul A n-a fost
publicat).

B2 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenţie publicată, examinată (se aplică în
cazul când documentul cu codul A a fost
publicat).

C1 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre-
vetului de invenţie (se aplică pentru publicare
când documentul cu codul B1, B2 n-a fost
publicat).

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre-
vetului de invenţie (se aplică pentru publicarea
care succedă documentul cu codul B1, B2).

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă-
rârii de acordare a brevetului de invenţie pe
răspunderea solicitantului, fără examinarea
în fond (se aplică pentru publicare când docu-
mentul cu codul A n-a fost publicat).

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă-
rârii de acordare a brevetului de invenţie pe
răspunderea solicitantului, fără examinarea
în fond (se aplică pentru publicarea care suc-
cedă documentul cu codul A).

G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre-
vetului de invenţie eliberat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicare când documentul cu
codul F1, F2 n-a fost publicat).

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre-
vetului de invenţie, eliberat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă docu-
mentul cu codul F1, F2).

A – 1 st level of publication: published patent
application, unexamined.

B1 – 2 nd level of publication: published patent ap-
plication, examined (is applied in case the A-
coded document has not been published).

B2 – 2 nd level of publication: published patent ap-
plication, examined (A published).

C1 – 3 rd level of publication: patent specification
(B1, B2 not published).

C2 – 3 rd level of publication: patent specification
(B1, B2 published).

F1 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s re-
sponsibility, without substantive examination
(A not published).

F2 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s re-
sponsibility, without substantive examination
(A published).

G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with-
out substantive examination (F1, F2 not pub-
lished).

G2 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with-
out substantive examination (F1, F2 pub-
lished).
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AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea claselor CIB

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)

FF9A Brevete de invenţie acordate

FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea numerelor de brevete (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea claselor CIB (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea alfabetică a numelor inventatorilor
(semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea alfabetică a numelor titularilor
(semestrial)

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
INVENŢII PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17

AZ1A Numerical index of filed patent applications

AZ1A Subject index of filed patent applications

AZ1A Name index of applicants of filed patent ap-
plications

BZ9A Published patent applications

BZ9A Numerical index of published patent applica-
tions (half-yearly)

BZ9A Subject index of published patent applica-
tions (half-yearly)

BZ9A Name index of applicants of published patent
applications (half-yearly)

FF9A Granted patents for inventions

FF9A Numerical index of granted patents for inven-
tions (half-yearly)

FF9A Subject index of granted patents for inventions
(half-yearly)

FF9A Name index of inventors of granted patents
for inventions (half-yearly)

FF9A Name index of patent owners of granted pat-
ents for inventions (half-yearly)

FG9A List of granted patents for inventions

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING INVENTIONS MADE
IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH
THE STANDARD ST. 17
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BZ9A Cereri de brevet

P ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie,
 în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie, modificată şi

completată prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996, Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000 şi Legea nr. 1446-XV
din 08.11.2002. Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de
faţă, se află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda
cópii, contra cost.

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este
parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul, editat pe suport elec-
tronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie ale căror rezumate sunt
publicate în PCT GAZETTE se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau
se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul
eurasiatic, la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului
Eurasiatic de Brevete (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele
bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz. Buletinul este expus de asemenea în biblioteca AGEPI,
accesibil publicului. Descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află la biblioteca
AGEPI.

P ublication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
 in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and

completed by the Law No 788 of March 26, 1996, the Law No 1079-XIV of June 23, 2000 and the
Law No 1446-XV of November 08, 2002. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which
are published in this Official Bulletin issue, 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.

Data concerning the international applications under the PCT to which the Republic of Moldova is party, are
published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on the
electronic carrier includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is available
for public in the AGEPI library. Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which
are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available for public, and may be
consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if neces-
sary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the Eurasian
applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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(21) a 2002 0077 (13) A
(51)7 A 01 N 63/00; C 12 N 1/20
(22) 2002.02.18
(71) INSTITUTUL DE GENETICĂ   AL  ACADEMIEI

DE ŞTIINŢE  A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD

(72) COREŢCHI Liuba, MD; EMNOVA Ecaterina, MD;
SLANINA Valerina, MD

(54) Procedeu de protecţie a soiei contra atacului
de fuzarioză

(57) Invenţia se referă la protecţia plantelor şi poate
fi utilizată pentru protecţia plantelor agricole, în
special a plantelor de soia contra atacului de
fuzarioză provocat de ciupercile Fusarium.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se propu-
ne un procedeu de protecţie a plantelor de soia
împotriva fuzariozei (putregaiului de rădăcină
fuzariotic şi fuzariozei cotiledoanelor) prin
tratarea seminţelor cu lichid cultural al bacteriei
Pseudomonas fluorescens, destinat protecţiei
plantelor agricole în diluţie de 1:100 şi 1:200.
Rezultatul invenţiei constă în aceea că se
măreşte numărul de plantule răsărite cu
16,68-36,68% în condiţii de seră şi cu 9,27-
11,67% în condiţii de câmp pe fond de testare
a rezistenţei. Concomitent se micşorează
atacul putregaiului de rădăcină fuzariotic cu
3,48-3,65 grade în seră şi cu 1,60-1,78 grade
în câmp, iar atacul fuzariozei cotiledoanelor se
micşorează cu 2,63-2,65 grade în seră şi cu
1,14-1,32 grade în câmp. Lichidul cultural al
bacteriei este un preparat de origine naturală
fără nocivitate ecologică.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for soya protection from fusariose
affection

(57) The invention refers to the plant protection and
may be used for the protection of agricultural
plants, in particular of soya, from fusariose af-
fection caused by Fusarium fungi.
Summary of the invention consists in that it is
proposed a process for soya plant protection
from fusariose (fusariose root rotting and coty-
ledon fusariose) by treatment of seeds with
cultural liquid of the Pseudomonas fluorescens
bacteria, destined for the protection of agricul-
tural plants in dilution 1:100 and 1:200.
The result of the invention consists in that it is
increased the amount of acrospires by 16,68-

36,68% in hothouse conditions and by 9,27-
11,67% in field conditions against resistance
test background. Concomitantly, it is decreased
the fusariose root rotting by 3,48-3,65 degrees
in hothouse conditions and by 1,60-1,78 de-
grees in the field, and the cotyledon fusariose
affection is decreased by 2,63-2,65 degrees in
the hothouse and by 1,14-1,32 degrees in the
field. The bacterium cultural liquid represents
an ecologically safe preparation of natural ori-
gin.

Claims: 1

(21) a 2002 0140 (13) A
(51)7 C 12 M 1/107; A 01 C 3/00
(22) 2002.05.15
(71)(72) OSELSCHI Iosif, MD; OSELSCHI Pavel, MD
(74) JENICICOVSCAIA Galina
(54) Instalaţie pentru producerea biogazului cu

activitate periodică şi procedeu de obţinere
a biogazului

(57) Invenţia se referă la sursele netradiţionale de
energie, în particular la o instalaţie pentru pro-
ducerea biogazului cu activitate periodică, care
poate fi folosită pentru producerea metanului
din deşeuri agricole.
Instalaţia pentru producerea biogazului conţine
un corp despărţit în două camere, unite între
ele printr-un tub deversor, înzestrat cu o supapă
reglabilă. Camera superioară este de expan-
siune, iar camera inferioară - de lucru. În
interiorul camerei de lucru este amplasată pe
nişte piloni o cameră de fermentaţie, care este
executată dintr-o plasă. Sub camera de
fermentaţie este instalată o cameră de acumu-
lare a precipitatului, iar deasupra camerei de
fermentaţie se află camera de acumulare a
gazului cu un evacuator de gaz, totodată ca-
mera de fermentaţie este înzestrată cu un coş
de încărcare cu gură ermetică şi cu o gură de
evacuare a biomasei prelucrate.
În calitate de materie primă se folosesc
deşeuri vegetale macrofracţ ionate sau un
amestec din deşeuri vegetale macrofrac-
ţionate cu deşeuri microfrac ţionate de la
complexele zootehnice luate în raport de
95...30:5...70% mas.
Rezultatul inven ţiei constă în asigurarea
posibilităţii încărcării suplimentare a camerei
de fermentaţie fără sistarea proceselor de
fermentaţie şi de producere a biogazului,
precum şi în asigurarea funcţionării continue
stabile a instalaţiei de producere a gazului fără
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amestecarea biomasei.

Revendicări: 10
Figuri: 1

*

*     *

(54) Biogas producing batch-operated plant and
process for biogas obtaining

(57) The invention relates to non-traditional power
sources, in particular to a biogas producing
batch-operated plant, which may be used for
methane production from agricultural waste.
The biogas producing plant contains a body
separated into two chambers, interconnected
by an overflow pipe, provided with a controllable
valve. The upper chamber is an expansion one,
and the lower chamber – an operating one. In-
side the operating chamber it is placed onto
some supports a fermentation chamber, which
is made of a net. Under the fermentation cham-
ber it is installed a precipitate accumulating
chamber, and above the fermentation chamber
it is placed the gas accumulating chamber with
a gas vent, at the same time the fermentation
chamber is provided with a charging box with a
hermetically sealed port and a port for removal
of the exhausted biomass.
As raw material there are used coarse-fraction-
ated vegetal waste or a mixture of coarse-frac-
tionated vegetal waste with fine-fractionated
livestock waste in the ratio of 95…30:5…70
mass %.
The result of the invention consists in provi-
ding for the possibility of recharging the fermen-
tation chamber without ceasing the biogas pro-
duction and fermentation processes, as well
as in providing for a stable continuous function-
ing of the biogas producing plant without mix-
ing of the biomass.

Claims: 10
Fig.: 1

(21) a 2002 0070 (13) A
(51)7 C 23 F 11/06
(22) 2002.02.13
(71) INSTITUTUL DE FIZICĂ   APLICATĂ  AL  ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae,

MD; REVENCO Valentina, RU
(54) Soluţie pentru conservarea suprafeţelor

interioare ale cazanelor cu aburi

(57) Invenţia se referă la o soluţie pentru conser-
varea suprafeţelor interioare ale cazanelor cu
aburi împotriva coroziunii şi poate fi utilizată la
protecţia suprafeţelor interioare ale cazanelor
cu aburi.
Soluţia pentru conservarea suprafeţelor inte-
rioare ale cazanelor cu aburi împotriva coro-
ziunii conţine, în % mas.:
benzotriazol 0,01...0,04
urotropină 0,10...0,50
apă restul.
Rezultatul constă în majorarea eficacităţii de
protecţie a suprafeţelor metalice împotriva
coroziunii.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Solution for conservation of steam boilers’ in-
ner surfaces

(57) The invention relates to a solution for conser-
vation of steam boilers’ inner surfaces against
corrosion and may be used for the protection
of inner surfaces of the steam boilers.
The solution for conservation of steam boilers’
inner surfaces against corrosion comprises,
in mass %:
benzotriazole 0,01…0,04
urotropin 0,10…0,50
water the rest.
The result consists in increasing the efficiency
of protection of the metal surfaces from corrosion.

Claims: 1

(21) a 2001 0405 (13) A
(51)7 F 23 D 11/24, 11/26
(22) 2001.12.12
(71)(72) GABAREV Ion, MD
(54) Sistem de alimentare a motorului cu ardere

internă
(57) Invenţia se referă la construcţia automobilelor

şi poate fi folosită în sistemul de alimentare a
motoarelor cu ardere internă.
Sistemul conţine pompă electrică de joasă
presiune, detector de presiune, microproce-
sor, conductă de combustibil, injector, supapă,
element piezoelectric.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *



MD - BOPI 11/2003 (PARTEA I)

14

PATENTS

(54) Fuel system of the internal combustion en-
gine

(57) The invention relates to the automotive indus-
try and may be used in the fuel systems of the
internal combustion engines.
The system contains an electric low-pressure
pump, a pressure detector, a microprocessor,
a pipe-line for fuel, an injector, a valve, a piezo-
electric element.

Claims: 1
Fig.: 1

(21) a 2002 0078 (13) A
(51)7 G 01 L 5/04
(22) 2002.02.21
(71)(72) BÂZGU Dumitru, MD
(54) Dispozitiv pentru instalarea forţată a teodo-

litului, destinat măsurării forţelor de întindere
a tiranţilor flexibili şi procedeu de reglare a
poziţiei verticale a construcţiilor de înălţime
mare cu tiranţi flexibili

(57) Invenţia se referă la construcţie, în particular
la un dispozitiv pentru instalarea teodolitului
pentru măsurarea şi corectarea forţelor de
întindere a tiranţilor flexibili ai construcţiilor de
înălţime mare, de exemplu a pilonilor-antenă.
Dispozitivul este executat în formă de suport
vertical, pe capătul superior al căruia este fixată
o placă pentru montarea teodolitului. Suportul
este amplasat între construcţiile de înălţime
mare şi punctul inferior de fixare a tirantului
flexibil. Cu ajutorul dispozitivului şi teodolitului
montat pe el se măsoară forţele de întindere a
tiranţilor şi pe baza corecţiilor calculate se
realizează controlul şi reglarea poziţiei verticale
a construcţiilor de înălţime mare.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Device for theodolite enforced installation,
destined for measurement of flexible guys
tension forces and process for regulation of
vertical position of the high-altitude struc-
tures on flexible guys

(57) The invention relates to the construction, in par-
ticular to a device for theodolite installation for

measurement and correction of flexible guys
tension forces of the high-altitude structures,
for example of the mast aerials.
The device is made in the form of a vertical
support, onto the superior end of which it is fixed
a plate for theodolite mounting. The support is
placed between the high-altitude structure and
the inferior point of fixation of the flexible guy.
With the help of the device and of the theodo-
lite mounted thereon there are measured the
guys tension forces and on the basis of the cal-
culated corrections it is carried out the control
and regulation of vertical position of the high-
altitude structures.

Claims: 2
Fig.: 3

(21) a 2002 0099 (13) A
(51)7 G 05 G 15/00
(22) 2002.03.20
(71)(72) VREMEA Ruslan, MD
(54) Deşteptător cu traductor
(57) Invenţia se referă la obiectele de uz casnic şi

anume la deşteptătoare.
Deşteptătorul cu traductor este înzestrat cu
sonerie. Elementul senzitiv al traductorului se
instalează sub aşternut astfel, încât persoana,
culcându-se, acţionează asupra lui, închizând
circuitul traductor–deşteptător–sonerie. Tra-
ductorul întrerupe alarma soneriei, după ce
persoana dată se ridică din pat.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Alarm clock with transducer
(57) The invention refers to the household objects,

namely to alarm clocks.
The alarm clock with transducer is provided
with a bell. The sensitive clement of the trans-
ducer is installed under the bedclothes so that
the man, going to bed, acts upon it, closing the
circuit transducer–alarm clock–bell. The trans-
ducer interrupts the alarm signal of the bell
after the man gets up.

Claims: 1
Fig.: 1
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O rice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
 în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 30 noiembrie 2003 pentru

neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie, modificată şi completată prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996, Legea
nr. 1079-XIV din 23.06.2000 şi Legea nr. 1446-XV din 08.11.2002.

A ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of opposition to
 any decision to grant a patent within six months as from November 30, 2003 if any one of the

conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and
completed by the Law No 788 of March 26, 1996, the Law No 1079-XIV of June 23, 2000 and the Law No
1446-XV of November 08, 2002 has not been met .

FF9A Brevete de inven\ie acordate
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(11) 2294 (13) B1
(51)7 A 01 G 9/24
(21) a 2002 0098
(22) 2002.03.15
(71)(73) MOLDIS S.R.L., întreprindere mixtă, MD
(72) GHERŞCOVICI Boris, MD; CECULAEV Alexandr,

MD
(74) SÂSOEVA Valentina
(54) Procedeu de cultivare a ciupercilor în cameră

climatică
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular la

procedee de cultivare a ciupercilor în camere
climatice.
Procedeul, conform invenţiei, include utilizarea
unei camere cu pereţii executaţi din material
de construcţie poros. Condiţiile optime de
temperatură şi umiditate în interiorul camerei
se menţ in constante pe cale naturală prin
instalarea camerei într-o mină subterană
astfel, încât între pereţii camerei şi pereţii minei
să se formeze un rost de convecţie a aerului.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Process for mushroom cultivation in climate
chamber

(57) The invention refers to agriculture, in particu-
lar to processes for mushroom cultivation in
climate chambers.
The process, according to the invention, in-
cludes utilization of a chamber with the walls
made of porous material. The optimal tempera-
ture and moisture conditions inside the cham-
ber are maintained naturally constant by install-
ing the chamber into an underground mine
with the formation of an air gap between the
chamber walls and the mine walls.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 2295 (13) F2
(51)7 A 47 G 21/18; A 23 G 3/00
(21) 99-0263
(22) 1999.11.17
(71)(72)(73) BURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD;

BURCIU Andrei, MD
(54) Pai de băut înzestrat cu bomboană (variante)

(57) Invenţia se referă la articole de uz personal, şi
anume la un pai de băut înzestrat cu o bom-
boană.
Paiul de băut înzestrat cu bomboană este
constituit dintr-un pai care străpunge o bom-
boană amplasată la o distanţă de 1...3 cm de
la un capăt al paiului.
Paiul de băut înzestrat cu bomboană poate fi
dotat la celălalt capăt cu un dop pe care îl
străpunge cu posibilitatea mişcării în raport cu
dopul. Dopul, la rândul său, poate fi executat
de două dimensiuni standarde. În peretele
paiului, mai jos de bomboană, poate fi execu-
tat un orificiu, totodată o porţiune a paiului, mai
jos de bomboană, poate fi executată gofrată.
Rezultatul inven ţiei constă în asigurarea
posibilităţ ii de consumare concomitentă a
lichidului şi bomboanei.

Revendicări: 6
Figuri: 2

*

*     *

(54) Straw for drinking equipped with candy (vari-
ants)

(57) The invention relates to articles for personal
use, namely to a straw for drinking equipped
with a candy.
The straw for drinking equipped with candy
consists of a straw, transpiercing a candy
placed at a distance of 1…3 cm from one end
of the straw.
The straw for drinking equipped with candy
may be provided on the other end with a cork,
the straw transpierces the cork with the possi-
bility of displacement about it. The cork, in its
turn, may be made of two standard dimen-
sions. Into the wall of the straw, below the
candy, may be made an opening, with that one
portion of the straw may be made goffered.
The result of the invention consists in provi-
ding for the possibility of simultaneous con-
sumption of the liquids and the candy.

Claims: 6
Fig.: 2

(11) 2296 (13) B2
(51)7 A 61 B 17/00
(21) a 2001 0173
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(22) 2001.06.05
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA  MOLDOVA, MD

(72) CICALA Eustafii, MD; CURCA Victor, MD;
GUZUN Vasile, MD; MOROZ Sergiu, MD

(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de tratament al leziunilor iatrogene

ale căilor biliare, complicate de peritonita
biliară difuză

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
gastroenterologia chirurgicală.
Metoda propusă include relaparotomia,
asanarea cavităţii abdominale, drenarea totală
a coledocului. Concomitent cu drenarea se
aplică microjejunostoma la distanţa de 60 cm
de ligamentul Treitz, apoi, în ziua a patra după
operaţie, în microjejunostomă se introduce în
picătură bila eliminată prin dren, iar peste 2
săptămâni drenul se uneşte cu microjejuno-
stoma. Peste 6 luni după operaţie se aplică
hepaticojejunostoma după metoda Roux şi
drenul se înlătură.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Method of treatment of iatrogenic lesions of
the biliary ducts, complicated with diffuse bil-
iary peritonitis

(57) The invention refers to medicine, namely to the
surgical gastroenterology.
The proposed method includes the relaparo-
tomy, sanitation of the abdominal cavity, the
total choledochotomy. Concomitantly with the
drainage it is applied the microjejunostomy at
a distance of 60 cm from the Treitz ligament,
then on the 4-th day after operation, into the
microjejunostomy is introduced in drops the
bile eliminated from the drainage tube, and in
2 weeks the drainage tube is joined with the
microjejunostomy. In 6 months after operation
it is applied the hepaticojejunostomy accord-
ing to the Roux method and the drainage tube
is removed.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 2297 (13) F1
(51)7 A 61 B 17/56
(21) a 2002 0238
(22) 2002.09.11
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) MOROZ Petru, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de corecţie a diformităţii diafizare de

gambă la copii
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

ortopedie şi traumatologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că metoda
propusă include osteotomia oblică a fibulei şi
segmentară a tibiei, transferarea segmentului
osteotomiat în partea opusă, osteosinteza cu
broşe. Totodată înainte de transferarea seg-
mentului osteotomiat el se secţionează în trei
fragmente identice şi se roteşte cu 180o.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of correction of the shank diaphysial
deformity to children

(57) The invention refers to medicine, in particular
to orthopedics and traumatology.
Summary of the invention consists in that the
proposed method includes the oblique fibular
osteotomy and the segmetary tibial one, the
transfer of the osteotomed segment to the
opposite side, the osteosynthesis with spokes.
With that, prior to the transfer of the osteotomed
segment it is sectioned into three identical frag-
ments and turned to 180°.

Claims: 1

(11) 2298 (13) F1
(51)7 A 61 B 17/56, 17/62, 17/64, 17/66
(21) a 2003 0034
(22) 2003.01.30
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA  MOLDOVA, MD

(72) KUSTUROV Vladimir, MD
(74) VOZIANU Maria
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(54) Dispozitiv pentru repoziţia şi fixarea oaselor
bazinului

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
tehnica medicală şi poate fi utilizată pentru
tratamentul chirurgical al afecţiunilor bazinului.
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul
este dotat cu două suporturi pentru oasele
bazinului din material roentgen negativ cu
caneluri, care au formă de sector de arc cu
raza de 90…110o, iar porţiunea anterioară este
executată în formă de unghi drept, suporturile
fiind fixate de oasele bazinului cu ajutorul unor
tije îndoite la capătul funcţional şi executate în
formă de tirbuşon, iar capetele opuse ale tijelor
sunt unite cu suporturile cu ajutorul unor
elemente de fixare. La capătul anterior al
suporturilor sunt instalate tije filetate cu gradaţii
care sunt reglate cu ajutorul unor piuliţe pentru
repoziţia arcului anterior al bazinului. Supli-
mentar la capătul posterior sunt montate
sprijine pentru o bară telescopică gradată, care
este reglată cu ajutorul unei piuliţe şi este
destinată pentru repoziţia arcului posterior al
bazinului, un suport femural în formă de sec-
tor de arc, care are un şurub de blocare şi un
element de fixare pe os. Totodată, suportul
femural este fixat cu ajutorul a două tije, care
sunt dotate cu filet şi cu câte două piuliţe la un
capăt, iar capetele opuse se unesc de unul din
suporturile pentru oasele bazinului cu ajutorul
unor noduri de fixare.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Device for reposition and fixation of pelvic
bones

(57) The invention refers to medicine, in particular
to the medical technique and may be used for
surgical treatment of pelvis affections.
Summary of the invention consists in that the
device is provided with two supports for the
pelvic bones of negative roentgen material with
grooves, having the form of arc sector with a
radius of 90…110°, and the anterior portion is
made in the form of a right angle, the supports
being fixed to the pelvic bones by means of
some rods bent at the functional end and made
in the form of corkscrew, and the opposite ends
of the rods are joined with the supports by
means of some fixing elements. Onto the an-

terior end of the supports there are installed
threaded rods with divisions, which are regu-
lated by means of some nuts for the reposi-
tion of the pelvis anterior arch. Supplementary,
onto the posterior end there are installed posts
for a graduated telescopic bar, which is regu-
lated by means of a nut and provided for the
reposition of the pelvis posterior arch, a femo-
ral support in the form of arch sector having a
screw stopper and an element for fixation onto
the bone. At the same time the femoral sup-
port is fixed by means of two rods, provided with
thread and with two nuts at one end, and the
opposite ends are joined with one of the sup-
ports for the pelvic bones by means of some
fixing nodes.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 2299 (13) F1
(51)7 A 61 B 17/56, 17/68, 17/82
(21) a 2003 0090
(22) 2003.03.27
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA  MOLDOVA, MD

(72) DARCIUC Mihail, MD; DARCIUC Dumitru, MD;
BEŢIŞOR Alexandru, MD; ERHAN Nicolae, MD

(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de osteosinteză a fracturilor rotulei
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

ortopedie şi traumatologie şi poate fi utilizată
pentru tratamentul chirurgical al rotulei la adulţi.
Esenţa metodei constă în aceea că se
efectuează curăţarea suprafeţelor fragmentelor
fracturate, reducerea fragmentelor prin apli-
carea unui cerclaj în formă de  „U” din material
elastic, care se strânge la un pol. Apoi se
efectuează compresia fragmentelor prin
aplicarea unui alt cerclaj în formă de opt din
material elastic care se asigură prin surjet „în
U” pe marginea rotulei, după care ţesuturile
moi se suturează.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of patella fractures osteosynthesis
(57) The invention refers to medicine, namely to or-
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thopedics and traumatology, and may be used
for surgical treatment of patella fractures to
adults.
Summary of the method consists in that it is
carried out cleaning of the fractured fragments
surfaces, reduction of the fragments by appli-
cation of an U-shaped cerclage of elastic ma-
terial, which is tightened to a pole. Afterwards,
it is carried out the compression of the frag-
ments by application of another eight-shaped
cerclage of elastic material, which is fixed with
a spiral quilted suture on the patella margin,
thereafter the malacotic tissues are sutured.

Claims: 1

(11) 2300 (13) B2
(51)7 B 01 F 11/00, 13/10; B 28 C 5/38
(21) a 2001 0383
(22) 2001.11.22
(71)(72)(73) ANDRIEVSCHI Serghei, MD; LUNGU

Valeriu, MD
(54) Malaxor vibrator cu acţiune continuă
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini şi

poate fi utilizată la prepararea amestecurilor
uscate, semiuscate, de mortar şi de beton.
Malaxorul conţine un corp cilindric, care se
sprijină pe nişte suporturi de amortizare, un
excitator de vibraţii, nişte orificii de încărcare a
componentelor amestecului şi a lichidului şi
un orificiu de descărcare a amestecului. În
centrul corpului este amplasat un arbore cu
organe de amestecare care este rezemat cu
capetele în nişte rulmenţi instalaţi în garnituri
antivibratoare. Organele de amestecare sunt
executate în formă de bare şi sunt situate pe
suprafaţa arborelui pe o linie elicoidală.
Distanţa dintre capetele barelor şi suprafaţa
interioară a corpului este mai mare decât
dimensiunea maximă a particulelor de mate-
rial care se amestecă.
Rezultatul invenţiei constă în majorarea zonei
volumetrice de acţiune a organelor de ames-
tecare asupra materialului, ceea ce duce la
intensificarea procesului şi la ridicarea calităţii
malaxării.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Continuous vibratory mixer
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering and may be used for preparation of dry,
semidry, mortar and concrete mixes.
The mixer contains a cylindrical body, which is
carried by shock-mounting supports, a vibra-
tion exciter, charging ports for the mix compo-
nents and for the liquid and a mix discharging
port. In the center of the body there is placed a
shaft with mixing members, its ends being
carried by bearings, installed in antivibrating
collars. The mixing members are made in the
form of bars and placed onto the shaft surface
in a helical line. The distance between the bars
ends and the body inner surface is greater than
the maximal dimension of the mixing particles.
The result of the invention consists in increas-
ing the action volumetric zone of the mixing
members upon the material that leads to the
intensification of the process and to the im-
provement of the mixing quality.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 2301 (13) B2
(51)7 B 01 F 7/00, 7/02; B 28 C 5/12, 5/14
(21) a 2001 0374
(22) 2001.11.19
(71)(72)(73) ANDRIEVSCHI Serghei, MD; LUNGU

Valeriu, MD
(54) Malaxor cu acţiune ciclică
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi

anume la malaxoare cu acţiune ciclică şi poate
fi folosită la prepararea amestecurilor uscate,
semiuscate, de mortar şi de beton.
Malaxorul conţ ine un corp cu organe de
amestecare executate în formă de bare,
amplasate radial în şah pe un arbore rotativ.
La capetele unei sau mai multor bare din
fiecare rând longitudinal sunt fixate răzuitoare
în aşa mod şi în aşa număr, încât proiecţiile
lor pe orice linie paralelă cu axa arborelui se
suprapun, lungimea totală a lor este mai mare
decât lungimea interioară a corpului, unghiul
de înclinare a răzuitoarelor faţă de axa arborelui
fiind mai mare de 45°. Răzuitoarele din
jumătatea dreaptă a corpului sunt situate pe
linii elicoidale de stânga, iar cele din jumătatea
stângă – pe linii elicoidale de dreapta şi fiecare
răzuitor următor are decalaj  spre mijlocul
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corpului faţă de cel premergător egal cu pasul
longitudinal al rândurilor transversale de bare.
Suplimentar pe arbore, lângă pereţii laterali ai
corpului, sunt fixate diametral opus răzuitoare
radiale înclinate înspre axa arborelui tot aşa ca
ş i răzuitoarele de pe bare. Distanţa de la
răzuitoarele fixate pe bare până la suprafaţa
cilindrică a corpului şi distanţa de la răzuitoa-
rele radiale până la pereţii laterali ai corpului
nu depăşeşte 1...3 mm, iar distanţa dintre
capetele barelor fără răzuitoare şi suprafaţa
cilindrică a corpului este mai mare decât
dimensiunea maximă a particulelor de mate-
rial care se amestecă.
Rezultatul invenţiei este majorarea zonei de
curăţare a suprafeţei interioare a corpului
malaxorului.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Cyclic mixer
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering, namely to the cyclic mixers and may
be used for preparation of dry, semidry, mortar
and concrete mixes.
The mixer contains a body with mixing mem-
bers, made in the form of bars, radially ar-
ranged in staggered order onto a rotatable
shaft. At the ends of one or several bars from
each longitudinal row there are fixed scrapers
in such an order and such an amount that their
projections on any line parallel to the axis of
the shaft are overlapped, the total length
thereof is greater than the inner length of the
body, the slope of the scrapers about the axis
of the shaft is greater by 45°. The scrapers from
the body right half are placed in left-side heli-
cal lines, and those from the left half – in right-
side helical lines and each next scraper has a
shift towards the center of the body about the
previous one equal to the long pitch of the bars
cross rows. Onto the shaft, next to the lateral
walls of the body there are additionally fixed
radial diametrically opposite scrapers inclined
as the scrapers on the bars. The distance from
the scrapers fixed onto the bars up to the body
cylindrical surface and the distance from the
radial scrapers up to the body lateral walls does
not exceed 1…3 mm, and the distance be-
tween the ends of the bars without scrappers

and the body cylindrical surface is greater than
the maximal dimension of the mixing particles.
The result of the invention is increasing the
clearing zone of the mixer body inner surface.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 2302 (13) F1
(51)7 B 23 D 29/00, 29/02
(21) a 2002 0196
(22) 2002.07.31
(71)(72)(73) MATVEENCO Dmitrii, MD
(74) MARGINE Ion
(54) Foarfece pentru tăierea sârmei
(57) Invenţia se referă la prelucrarea metalelor prin

presare, în particular la un instrument manual
pentru tăierea sârmei, cablurilor etc.
Foarfecele pentru tăierea sârmei constă din
două pârghii turnante cu tăişuri, plasate între
două plăci de fixare şi unite articulat cu ele. Între
pârghii este situat un ştift cilindric, iar mânerele
sunt îmbinate articulat prin osii între ele şi cu
ambele pârghii. Fiecare pârghie turnantă este
dotată cu câte patru tăişuri, plasate simetric
câte două la ambele capete ale pârghiilor. În
plăcile de fixare este executat câte un orificiu
suplimentar, centrul căruia formează cu
centrele articulaţiilor un triunghi scalen cu
laturile a, b, c, în care a>b>c, a este distanţa
dintre centrele articulaţiilor. Articulaţia mâne-
relor este executată demontabilă şi constă din
două şaibe de centrare cu gulere inelare.
Rezultatul constă în majorarea de circa 4 ori a
termenului de exploatare a foarfecelor (fără
ascuţ irea tăişurilor) ş i de circa 12 ori (cu
ascu ţirea tăişurilor ş i în diferite poziţ ii ale
plăcilor de fixare) şi în asigurarea economiei
oţelului pentru scule.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Wire cutting shears
(57) The invention relates to the plastic metal work-

ing, in particular to a hand tool for cutting wire,
cables etc.
The wire cutting shears consist of two revolv-
ing levers with cutting edges, placed between
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two clamping plates and articulately joined
with them. Between the levers it is placed a cy-
lindrical pin, and the handles are articulately
interconnected by axes with the two levers.
Each revolving lever is provided with four cut-
ting edges, symmetrically and pairwise placed
to both ends of the levers. Into the clamping
plates there is made for one additional hole,
the center of which form with the joints centers
a scalene triangle with the sides a, b, c ,
wherein a>b>c, a is the joints centers spac-
ing. The joint of the handles is made demount-
able and consists of two centring washers with
annular collars.
The result consists in increasing the service
life of the shears up to four times (without sharp-
ening of the cutting edges) and up to twelve
times (with sharpening of the cutting edges
and with different positions of the clamping
plates) and in providing for the saving in tool
steel.

Claims: 2
Fig.: 3

(11) 2303 (13) B2
(51)7 B 28 C 5/48; B 01 F 7/02, 11/00; B 28 C 13/10
(21) a 2001 0380
(22) 2001.11.22
(71)(72)(73) ANDRIEVSCHI Serghei, MD; LUNGU

Valeriu, MD
(54) Malaxor vibrator cu acţiune ciclică
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini şi

poate fi utilizată la prepararea amestecurilor
uscate, semiuscate, de mortar şi de beton.
Malaxorul conţine un corp situat pe suporturi
de amortizare, dotat cu excitator de vibraţii, şi
un arbore cu organe de amestecare. Noutatea
invenţiei constă în aceea că corpul malaxorului
este executat în formă de cilindru cu orificii de
încărcare şi descărcare, organele de ames-
tecare, executate în formă de bare, sunt situ-
ate în şah şi radial pe suprafaţa arborelui
rotativ, capetele arborelui sunt rezemate în
rulmenţi instalaţi în garnituri antivibratoare,
totodată distanţa dintre capetele barelor şi
suprafaţa interioară a corpului este mai mare
decât dimensiunea maximă a particulelor de
material care se amestecă.
Rezultatul invenţiei constă în majorarea zonei
volumetrice de acţiune a organelor de ames-

tecare asupra materialului, ceea ce duce la
intensificarea procesului şi la ridicarea calităţii
malaxării.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Cyclic vibratory mixer
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering and may be used for preparation of dry,
semidry, mortar and concrete mixes.
The mixer contains a body, which is carried by
shock-mounting supports, provided with a vi-
bration exciter and a shaft with mixing mem-
bers. Novelty of the invention consist in that the
mixer body is made in the form of a cylinder with
charging and discharging ports, the mixing
members, made in the form of bars, are radi-
ally arranged in staggered order onto the sur-
face of the rotatable shaft, the shaft ends are
supported in bearings, installed in antivibrating
collars, at the same time the distance between
the ends of the bars and the inner surface of
the body is greater than the maximal dimen-
sion of the mixing particles.
The result of the invention consists in increas-
ing the action volumetric zone of the mixing
members upon the material that leads to the
intensification of the process and to the im-
provement of the mixing quality.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 2304 (13) F1
(51)7 C 01 B 31/10
(21) a 2003 0026
(22) 2003.01.28
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE  AL  ACADEMIEI DE

ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD; NISTRU-VIN,
SOCIETATE PE  ACŢIUNI, MD

(72) LUPAŞCU Tudor, MD; NASTAS Raisa, MD;
SCUTARU Marina, MD; GONCIAR Veaceslav,
MD; GHICAVÂI Victor, MD; URÂTU Dumitru, MD

(54) Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din
seminţe de struguri
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(57) Invenţia se referă la procedee de obţinere a
cărbunelui activat din materie primă conţinând
carbon, care poate fi utilizat în procesul de
purificare a apelor de suprafaţă ş i celor
subterane, în industria alimentară pentru
purificarea lichidelor, precum şi în medicină
pentru detoxicarea organismului uman.
Procedeul, conform invenţiei, include manga-
lizarea seminţelor de struguri degresate la
temperatura de 400...500oC în decurs de
0,5...2,0 h şi activarea acestora cu vapori de
apă la temperatura de 850...1050oC în decurs
de 1,5...3,0 h.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea capa-
cităţii de adsorbţie a cărbunelui activat.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for activated coal obtaining from
grapestones

(57) The invention refers to processes for activated
coal obtaining from carboniferous raw mate-
rial, which may be used in the process for pu-
rification of surface and underground waters,
in the food industry for liquid purification, as well
as in medicine for detoxication of the human
organism.
The process, according to the invention, in-
cludes carbonization of the degreased grapes-
tones at the temperature of 400…500°C dur-
ing 0,5…2,0 hours and activation thereof with
water vapors at the temperature of 850…
1050°C during 1,5…3,0 hours.
The result of the invention consists in increas-
ing the adsorptive capacity of the activated coal.

Claims: 1

(11) 2305 (13) B2
(51)7 C 02 F 1/62, 1/66
(21) a 2001 0260
(22) 2001.08.13
(71)(72)(73) BULIMAGA Constantin, MD
(54) Procedeu de separare consecutivă a meta-

lelor grele din apele reziduale
(57) Invenţia se referă la o tehnologie de separare

a metalelor grele din apele reziduale, utilizând
deşeurile producţiilor galvanice.

Esenţa invenţiei constă în aceea că se pro-
pune un procedeu de separare a metalelor
grele din apele reziduale, care include adău-
garea unei soluţ ii alcaline şi precipitarea
metalelor grele sub formă de hidroxizi la pH
4,8...5,4, înlăturarea sedimentului format, unde
înainte de adăugarea soluţiei alcaline în apele
reziduale se introduce fier metalic într-o
cantitate de 5...10 ori mai mare decât cantitatea
stoechiometrică necesară pentru substituirea
Cu din apele reziduale, asigurând într-un
singur proces separarea completă a ionilor de
Cu, precum şi a ionilor de Al(III) şi Fe(III),
separarea celor din urmă fiind condiţionată de
oxidarea prealabilă a Fe(II) în Fe(III).

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for consecutive separation of hard
metals from sewage

(57) The invention relates to a technology for sepa-
ration of hard metals from sewage, utilizing
waste of galvanic productions.
Summary of the invention consists in that it is
proposed a process for separation of hard
metals from sewage, including addition of an
alkaline solution and precipitation of hard
metals in the form of hydroxides at pH 4,8…5,4,
removal of the formed sediment, where before
addition of the alkaline solution into the sew-
age there is introduced metallic iron in a quan-
tity of 5…10 times greater than the required
stoichiometric quantity for Cu substitution from
sewage, providing in a single process the com-
plete separation of Cu ions, as well as of Al(III)
and Fe(III) ions, the separation of the last be-
ing conditioned by the preliminary oxidation of
Fe(II) in Fe(III).

Claims: 1

(11) 2306 (13) F1
(51)7 C 04 B 28/00, 28/04, 28/14; E 04 F 13/02
(21) a 2003 0179
(22) 2003.07.18
(31) a 2003 0121
(32) 2003.05.23
(33) MD
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(71)(72)(73) OCOPNAIA Natalia, MD
(54) Compoziţie pentru tencuire şi procedeu de

obţinere a acesteia
(57) Invenţia se referă la materialele de construcţie

şi poate fi utilizată pentru prepararea mortarelor
pentru tencuirea suprafeţelor interioare ale
construcţiilor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că compoziţia
include β-sulfat de calciu semihidratat, deşeu
polimineral obţinut în urma dedurizării apei la
termocentrale, care con ţine componente
chimice în următorul raport, % mas.:
CaCO3 77,3…86,6
Mg(OH)2 3,6…9,5
Fe(OH)3 1,7…6,8
SiO2 2,7…7,5,
cu un grad de dispersie (cm-1) şi cu conţinut
granulometric, % mas.:
fracţia 500…1408 5…25
fracţia>1585 75…95,
iar în calitate de plastifiant se utilizează derivaţii
hidrosolubili ai celulozei şi, opţional, în calitate
de liant se utilizează ciment în următorul raport
al componentelor, % mas.:
β-sulfat de calciu semihidratat 30,0…40,0
plastifiant 0,2…0,4
ciment 0…10,0
deşeu polimineral restul.
Procedeul de obţinere a compoziţiei pentru
tencuire constă în pregătirea prealabilă a
deşeului polimineral obţinut în urma dedu-
rizării apei prin fărâmiţarea bulgărilor umezi şi
înlăturarea incluziunilor solide, cernerea şi
uscarea lui până la umiditatea restantă de
0,5%. După pregătire deşeul se amestecă cu
componentele şi în raportul definite în reven-
dicarea 1.

Revendicări: 4

*

*     *

(54) Composition for plaster and process for ob-
taining thereof

(57) The invention relates to the building materials
and may be used for preparation of mortars for
finishing in with plaster the inner surfaces of
the buildings.
Summary of the invention consists in that the
composition includes hemihydrated calcium
β-sulphate, the polymineral waste obtained as
a result of water softening at the thermo-elec-

tric power stations, containing chemical com-
ponents in the following ratio, mass %:
CaCO3 77,3…86,6
Mg(OH)2 3,6…9,5
Fe(OH)3 1,7…6,8
SiO2 2,7…7,5,
with a dispersion degree (cm -1) and with
granulometric composition, mass %:
fraction 500…1408 5…25
fraction >1585 75…95,
and as plasticizer are used water-soluble cel-
lulose derivatives and, optionally, as binder,
cement in the following component ratio,
mass %:
hemihydrated calcium β-sulphate 30,0…40,0
plasticizer 0,2…0,4
cement 0…10,0
polymineral waste the rest.
The process for obtaining the composition for
plaster consists in the preliminary preparation
of the polymineral waste, obtained as a result
of water softening by crushing the wet clots and
removal of solid inclusions, screening and
drying thereof up to the remaining humidity of
0,5%. After preparation the waste is mixed with
the components and in the ratio defined in
claim 1.

Claims: 4

(11) 2307 (13) B1
(51)7 C 07 D 253/06; C 07 C 53/08
(21) a 2002 0013
(22) 2001.12.26
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL  ACADEMIEI DE

ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; FILIPPOV Irina, MD;

BOLOGA Olga, MD; SIMONOV Iurie, MD;
COROPCEANU Eduard, MD

(54) Acidul 2-(3,5-dioxo-[1,2,4]-triazin-1-il)-acetic
semihidrat

(57) Invenţia se referă la o clasă de complexoni, şi
anume la un produs ciclic în baza acidului
semicarbaziddiacetic, care poate fi utilizat în
calitate de remediu pentru extragerea din or-
ganism a metalelor încorporate.
Esen ţa inven ţiei constă în aceea că s-a
sintetizat un nou complexon acidul 2-(3,5-
dioxo-[1,2,4]-triazin-1-il)-acetic semihidrat cu
formula:
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 ,

în care se realizează o îmbinare neobişnuită a
legăturilor cu formarea ciclului triazinic, din
contul ruperii protonului de la grupa NH2 şi a
ionului OH− de la o ramură acetată a acidului
semicarbaziddiacetic.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) 2-(3,5-dioxo-[1,2,4]-triazine-1-yl)-acetic acid
semihydrate

(57) The invention relates to a complexones class,
namely to a cyclic product on base of semicar-
baziddiacetic acid, which may be applied in the
capacity of remedy for extraction of incorporated
metals from the organism.
Summary of the invention consists in that it is
synthesized a new complexone 2-(3,5-dioxo-
[1,2,4]-triazine-1-yl)-acetic acid semihydrate of
the formula:

 ,

wherein it is formed an uncommon combina-
tion of links with the formation of triazine cycle,
at the expense of proton detachment from the
NH2 group and of OH− ion from one acetate
branch of the semicarbaziddiacetic acid.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 2308 (13) B2
(51)7 C 12 G 1/06
(21) a 2001 0050
(22) 2001.03.01
(71)(72)(73) BOGATÎI Nicolae, MD; SAVIN Constantin,

MD; KOVALIOVA Galina, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinului spumant

natural

(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în par-
ticular la un procedeu de fabricare a vinului
spumant natural.
Procedeul, conform invenţiei, include: recep-
ţionarea vinurilor brute, asamblarea, tratarea
vinurilor brute asamblate, cupajarea, tratarea
cupajului, prepararea amestecului fermentativ,
fermentarea secundară prin metoda periodică
în rezervoare ermetice, refrigerarea, adminis-
trarea licorii de expediţie şi îmbutelierea
izobarotermică a produsului finit.
Esenţa invenţiei constă în aceea că cupajul in-
clude cel puţin 40% vin matur, iar licoarea de
expediţie se prepară pe bază de macerat de
tescovină de struguri proaspătă în vin.
Rezultatul constă în majorarea indicilor
organoleptici ai produsului finit şi în lărgirea
sortimentului de vinuri spumante naturale.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for production of natural sparkling
wine

(57) The invention refers to the wine industry, in par-
ticular to a process for production of natural
sparkling wine.
The process, according to the invention, in-
cludes: receiving of the wine material, assem-
blage, treatment of the assembled wine ma-
terial, blending, treatment of blending, prepa-
ration of the fermentative mixture, secondary
fermentation by the periodic method in her-
metic reservoirs, refrigeration, administration
of the expeditionary liqueur and isobarothermic
bottling of the finished product.
Summary of the invention consists in that the
blending includes at least 40% of matured wine,
and the expeditionary liqueur is prepared on
base of macerate of fresh grape pomace in wine.
The result consists in increasing the organo-
leptic indexes of the finished product and in
enlarging the assortment of natural sparkling
wines.

Claims: 1

(11) 2309 (13) B2
(51)7 C 12 G 1/06; C 12 H 1/00
(21) a 2001 0399
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(22) 2001.12.07
(71)(73) INSTITUTUL  NAŢIONAL  AL  VIEI ŞI  VINULUI,

MD
(72) TARAN Nicolae, MD; FEIGER Lilia, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinului spumant

natural
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă.

Procedeul, conform invenţiei, include pasteu-
rizarea vinului brut, prepararea amestecului
fermentativ, fermentarea secundară, adminis-
trarea licorii de expediţie şi refrigerarea pro-
dusului finit. Totodată anterior administrării
licorii 1/3 din volumul acesteia se tratează cu
sorbent cu conţinut de cupru sau zinc, doza
tratării constituind 0,8…1,1 g/dm3, se menţine
în decurs de 3…5 zile cu decantare ulterioară
şi se amestecă cu partea restantă. În conti-
nuare în licoare se introduce acid sorbic în
doză de 150…200 mg/dm3 şi acid citric, raportul
acizilor fiind de respectiv 1:0,6.
Rezultatul constă în posibilitatea utilizării
acidului sorbic în calitate de conservant pentru
vinul spumant natural şi în obţinerea unui
produs finit stabil.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for production of natural sparkling
wine

(57) The invention refers to the wine industry.
The process, according to the invention, in-
cludes pasteurization of the wine stock, prepa-
ration of the fermentative mixture, second fer-
mentation, administration of the expeditionary
liqueur and refrigeration of the finished prod-
uct. At the same time, prior to administration of
the liqueur 1/3 of its volume is treated with
sorbent containing copper or zinc, the treat-
ment dose constituting 0,8…1,1 g/dm3, it is
matured during 3…5 days with subsequent
decantation and mixed with the remaining part.
Further into the liqueur it is introduced sorbic
acid in a dose of 150…200 mg/dm3 and citric
acid, the acids ratio being respectively of 1:0,6.
The result consists in the possibility of using
sorbic acid as conservant for natural sparkling
wine and in obtaining a stable finished product.

Claims: 1

(11) 2310 (13) F1
(51)7 C 12 H 1/00, 1/04, 1/07
(21) a 2002 0274
(22) 2002.11.14
(71)(73) BAS-CLASIC S.R.L., MD
(72) LEVA Simion, MD; BARABOI Boris, MD;

ROMANOV Anatolie, MD; ROMANOV Valeriu,
MD

(54) Procedeu de tratare a băuturilor alcoolice tari
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă.

Procedeul, conform invenţiei, include: electro-
dializa produsului prin membrane schimbă-
toare de ioni în câmp de curent continuu cu
intensitatea de 0,70…0,95 A şi tensiunea de
40…75 V timp de 2…5 min, refrigerarea la
temperatura de la -5 până la -8oC cu o durată
de criostatare de 1…3 zile şi filtrarea izoter-
mică.
Rezultatul constă în majorarea stabilităţii
produsului finit.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process for treatment of strong alcoholic
drinks

(57) The invention refers to the wine industry.
The process, according to the invention, in-
cludes: electrodialysis of the product through
ion-exchange membranes in the direct current
field with an intensity of 0,70…0,95 A and a
voltage of 40…75 V within 2…5 min, refrigera-
tion at a temperature from -5 up to -8°C with a
cryostatting duration of 1…3 days and the iso-
thermal filtration.
The result consists in increasing the stability
of the finished product.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 2311 (13) F2
(51)7 C 12 N 15/12; C 07 K 14/47; C 12 Q 1/68;

C 12 N 5/10, 5/16; C 07 K 16/18; G 01 N 33/53;
A 61 K 38/17, 7/00

(21) 97-0100
(22) 1995.08.17
(31) 08/292,345; 08/347,563; 08/438,431;

08/483,211
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(32) 1994.08.17; 1994.11.30; 1995.05.10; 1995.06.07
(33) US; US; US; US
(85) 1997.02.17
(86) PCT/US95/10479, 1995.08.17
(87) WO 96/05309,1996.02.22
(71)(73) THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, US
(72) FRIEDMAN, Jeffrey, M., US; ZHANG, Yiying,

CN/US; PROENCA, Ricardo, US; MAFFEI,
Margherita, IT/US; HALAAS, Jeffrey, L., US;
GAJIWALA, Ketan, IN/US; BURLEY, Stephen,
K., US

(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Polipeptide de obezitate, fragment imunogen,

analog, analog uman şi analog uman redus,
moleculă de acid nucleic izolată, moleculă de
ADN, moleculă de acid nucleic marcată
detectabil, vector conţinând molecula ADN,
anticorp monoclonal, anticorp policlonal şi
compoziţie farmaceutică pentru reducerea
greutăţii corporale a animalelor

(57) Invenţia se referă la ingineria genetică, în par-
ticular la polipeptide de obezitate, care pot fi
utilizate pentru controlul greutăţii mamiferelor,
inclusiv a omului.
Pentru rezolvarea problemei cu privire la
controlul obezităţii şi a conţinutului de grăsimi
la mamifere sunt propuse polipeptide de
obezitate (OB) şi molecule ale acizilor nucleici,
care codifică polipeptidele indicate.
Polipeptida OB, care conţine 145...167 aminoa-
cizi, este capabilă să moduleze greutatea
corporală şi include secvenţa aminoacidică SEQ
ID NOS: 2, 4, 5 sau 6. O altă polipeptidă OB are
cel puţin 83% de omologie faţă de secvenţa
aminoacidică a polipeptidei OB prezentată prin
secvenţa SEQ ID NOS: 2, 4, 5 sau 6.
Sunt propuse un fragment imunogen, analog,
analog uman ş i analog uman redus ale
polipeptidei OB, moleculă de acid nucleic
izolată, care codifică polipeptida OB şi mole-
culă de ADN utilizată în asigurarea expresiei
polipeptidei OB.
Mai sunt propuşi vectori de expresie în celulele
mamiferelor, care includ molecule ale acidului
nucleic legate funcţional cu secvenţa care
codifică expresia şi anticorpi monoclonal şi
policlonal specifici faţă de polipeptida OB.
Este propusă, de asemenea, o compoziţie
farmaceutică pentru reducerea greutăţii cor-
porale a animalelor conţinând polipeptida OB.

Revendicări: 23
Figuri: 35

*

*     *

(54) Obesity polypeptides, immunogenic frag-
ment, analogue, human analogue and re-
duced human analogue, isolated molecule of
nucleic acid, DNA molecule, detectable
marked molecule of nucleic acid, vectors
containing said DNA molecule, monoclonal
antibody, polyclonal antibody and pharma-
ceutical composition for reduction of the
animals body weight

(57) The invention relates to the genetic engineer-
ing, in particular to obesity polypeptides, which
may be used for controlling the weight of the
animals, including also the man’s one.
For the solution of the problem, concerning the
obesity and fat content control to mammals
there are proposed obesity polypeptides (OB)
and molecules of the nucleic acid, coding said
polypeptides.
The OB polypeptide, comprising 145…167
amino-acids, is capable of modulating the
body weight and includes the amino-acid se-
quence SEQ ID NOS: 2, 4, 5 or 6. The other OB
polypeptide has at least 83% of homology in
relation to the amino-acid sequence of the OB
polypeptide presented by sequence SEQ ID
NOS: 2, 4, 5 or 6.
There are proposed an immunogenic frag-
ment, an analogue, a human analogue and a
reduced human analogue of the OB polypep-
tide, an isolated molecule of nucleic acid, cod-
ing the OB polypeptide and a DNA molecule,
used for providing the OB polypeptide expres-
sion.
Moreover, there are proposed expression vec-
tors in the mammalian cells, including mol-
ecules of the nucleic acid functionally bound
up with the sequence, coding the expression
and monoclonal and polyclonal antibodies
specific to the OB polypeptide.
It is also proposed a pharmaceutical compo-
sition for reduction of the animals body weight,
containing the OB polypeptide.

Claims: 23
Fig.: 35

(11) 2312 (13) B2
(51)7 C 12 N 15/82, 15/60, 5/10; A 01 H 5/00
(21) 97-0144
(22) 1995.09.05
(31) 08,303,266
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(32) 1994.09.08
(33) US
(85) 1997.04.08
(86) PCT/US95/11199, 1995.09.05
(87) WO 96/07746, 1996.03.14
(71)(73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, US
(72) DIETRICH, Gabriele, NL; SMITH, Jane, US;

PENG, Jianying, US
(74) BABAC Alexandr
(54) Succesiune nucleotidă izolată a promotorului

genei sintazei acetohidroxiacizilor; vector;
procedeu de expresie a genei heteroloage;
construct de acid nucleic şi metodă de
selecţie a materialului vegetal transgenic

(57) Invenţia se referă la ingineria genetică, în par-
ticular la o succesiune nucleotidă izolată a
promotorului genei sintazei acetohidroxia-
cizilor şi poate fi utilizată pentru selec ţia
plantelor.
Succesiunea nucleotidă izolată a promotorului
genei sintazei acetohidroxiacizilor pentru
expresia genelor în plante este selectată din
grupa succesiunilor SEQ ID nr. 1, SEQ ID nr. 2
sau SEQ ID nr. 3. Se propune, de asemenea,
un vector de transformare a plantelor, care
conţine succesiunea nucleotidă menţionată,
un procedeu de expresie de un nivel înalt a
genei heteroloage în plantă şi în diverse
ţesuturi ale acestei plante, un construct de acid
nucleic care conţine succesiunea nucleotidă,
conjugată cu o genă heteroloagă, şi o metodă
de selecţie a materialului vegetal transgenic
rezistent la erbicide.

Revendicări: 11
Figuri: 8

*

*     *

(54) Isolated nucleotide sequence of the aceto-
hidroxy acids synthase gene promotor; vec-
tor; process for heterologous gene expres-
sion; structure of the nucleic acid and method
of selection of the transgenic vegetal mate-
rial

(57) The invention refers to the genetic engineer-
ing, in particular to an isolated nucleotide se-
quence of the acetohydroxy acids synthase
gene promotor and may be used for plant se-
lection.
The isolated nucleotide sequence of the aceto-
hydroxy acids synthase gene promotor for
gene expression in the plants is selected from

the group of sequences SEQ ID № 1, SEQ ID
№ 2 or SEQ ID № 3. There are also proposed
a vector of plant transformation, containing said
nucleotide sequence, a process for high-level
heterologous gene expression in the plant and
in different tissues of said plant, a structure of
nucleic acid, containing the nucleotide se-
quence, conjugated with a heterologous gene,
and a method of selection of the transgenic
vegetal material, resistant to herbicides.

Claims: 11
Fig.: 8

(11) 2313 (13) B2
(51)7 C 12 P 1/04
(21) a 2001 0162
(22) 2001.05.25
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  AL  ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE  A   REPUBLICII MOLDOVA,
MD; INSTITUTUL DE CHIMIE  AL  ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) RUDIC Valeriu, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
NARTEA Ecaterina, MD; CODREANU Svetlana,
MD

(54) Procedeu de obţinere a vitaminei B12

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în particu-
lar la procedeele de obţinere a vitaminei B12,
care poate fi utilizată în zootehnie şi medicină.
Procedeul de obţinere a vitaminei B12 include
cultivarea bacteriilor propionice în condiţii
facultativ aerobe în decurs de 7 zile pe un mediu
nutritiv cu pH 6,8...7,0 conţinând extract de
porumb, glucoză, (NH4)2SO4, CoCl2⋅6H2O, un
mineral natural cu conţinut sporit de carbonaţi
şi 5,6-dimetilbenzimidazol, ultimul fiind intro-
dus în mediu în a 5-a zi de cultivare. După 7
zile de cultivare biomasa obţinută se separă
de mediu şi din ea se extrage vitamina B12.
Rezultatul inven ţiei constă în asigurarea
stabilităţii pH-ului mediului ş i în evitarea
infectării culturii bacteriene.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for vitamin B12 obtaining
(57) The invention refers to biotechnology, in par-

ticular to processes for obtaining of vitamin B12

that may be used in zootechny and medicine.
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The process for vitamin B12 obtaining includes
cultivation of propionic bacteria in facultative
aerobic conditions during 7 days on a nutrient
medium with pH 6,8…7,0, containing corn ex-
tract, glucose, (NH4)2SO4, CoCl2⋅6H2O, a natu-
ral mineral with increased content of carbon-
ates and 5,6-dimethyl benzimidazole, the lat-
ter being introduced on the 5-th day of cultiva-
tion. After 7 days of cultivation the obtained bio-
mass is separated from the medium and it is
extracted the vitamin B12 therefrom.
The result of the invention consists in provid-
ing for the stabilization of medium pH and in
avoiding the bacterial culture infection.

Claims: 1

(11) 2314 (13) B2
(51)7 F 03 B 7/00
(21) a 2001 0046
(22) 2001.03.01
(71)(72)(73) ARSENE Ion, MD
(54) Motor hidraulic cu arbore orizontal
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru trans-

formarea energiei curentului de apă în energie
mecanică, care pot fi utilizate pentru pro-
ducerea autonomă de energie electrică.
Motorul hidraulic este alcătuit dintr-un tambur
cu arbore orizontal şi palete axiale, instalat
într-un canal radial. Părţile laterale ale tam-
burului şi paletele sunt dotate pe întreg
perimetrul cu garnituri plastico-elastice,
totodată paletele sunt dotate cu role. În
procesul rotirii tamburului paletele pot să
ocupe două poziţii – pasivă şi activă (de lucru).
Trecerea paletelor din poziţia pasivă în cea
activă se efectuează prin intermediul unei pa-
tine, fixate în partea superioară a motorului,
care acţionează asupra rolei paletelor, rotindu-
le treptat. Când o parte a tamburului cu palete
nimereşte în canalul radial, garniturile plastico-
elastice ermetizează canalul şi direcţionează
curentul de apă spre paletele active.
Rezultatul constă în sporirea eficienţei utilizării
energiei cinetice a curentului de apă cu viteză
redusă.

Revendicări: 1
Figuri: 6

*

*     *

(54) Hydraulic motor with horizontal shaft
(57) The invention refers to the installations for

water current-to-mechanical energy conver-
sion that can be used for autonomous produc-
tion of electric power.
The hydraulic motor consists of a drum with
horizontal shaft and axial blades, installed into
a radial channel. The lateral parts of the drum
and the blades are equipped with plastic and
elastic sealing collars around the whole perim-
eter, simultaneously the blades are provided
with rolls. In the drum rotation process the
blades may occupy two positions - passive and
active (operating). The blades transition from
the passive position into the active one is
made by means of a bearer, fixed in the upper
part of the motor, acting upon the blades roll,
gradually turning them. When one part of the
drum with blades gets into the radial channel,
the plastic and elastic sealing collars hermeti-
cally seal the channel and direct the water cur-
rent towards the active blades.
The result consists in increasing the efficacy
of water current kinetic energy use with reduced
velocity.

Claims: 1
Fig.: 6

(11) 2315 (13) B2
(51)7 G 01 M 15/00
(21) a 2001 0360
(22) 2001.11.06
(71)(73) UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  A  MOLDOVEI, MD
(72) JOMIRU Vasile, MD; JOMIRU Dorian, MD
(54) Metodă de diagnosticare a sistemului de

ungere al motoarelor cu ardere internă
(57) Invenţia se referă la exploatarea autovehi-

culelor şi poate fi folosită la diagnosticarea
sistemului de ungere al motoarelor cu ardere
internă.
Metoda propusă include măsurarea presiunii
uleiului în rampa centrală de ungere la turaţii
constante ale arborelui cotit în regimurile de
scurgere şi fără scurgerea uleiului printr-un
drosel calibrat racordat la rampa centrală de
ungere. Suplimentar se măsoară presiunea
uleiului la intrarea filtrului de ulei al rampei
centrale de ungere în regimurile de scurgere
şi fără scurgere. Starea tehnică a pompei de
ulei şi starea tehnică a elementelor sistemului
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de ungere al motorului este determinată în
baza calculelor, folosind rezultatele măsu-
rărilor.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Method of diagnosing the lubrication system
of the internal combustion engines

(57) The invention relates to the motor vehicle op-
eration and may be used for diagnosing the lu-
brication system of the internal combustion
engines.
The proposed method includes measurement
of the oil pressure in the oil main line at the
crankshaft constant rotation in conditions of oil
flow and supply cut off through a calibrated
throttle valve, connected to the oil main line.
Supplementary, it is measured the oil pressure
at the inlet of oil filter of the oil main line in oil
flow and supply cut off conditions.
The technical state of the oil pump and of the
lubrication system elements is determined on
the basis of calculations, using the measure-
ment results.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 2316 (13) B1
(51)7 G 03 C 1/73
(21) a 2002 0027
(22) 2001.12.27
(71)(73) CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL

INSTITUTULUI  DE  FIZICĂ  APLICATĂ  AL  ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA,
MD

(72) ANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD;
ROBU Ştefan, MD; DRAGALINA Galina, MD;
PRISACARI Alexandr, MD; SERGHEEV
Serghei, MD; ŞUTOV Serghei, MD

(54) Purtător foto- şi electronostructurabil pentru
înregistrarea informaţiei

(57) Invenţia se referă la purtătorii foto- şi elec-
tronostructurabili pentru înregistrarea infor-
maţiei, în particular pentru imagini holografice,
care pot fi utilizaţi în opto- şi microelectronică
în calitate de fotorezistori.
Purtătorul foto- şi electronostructurabil constă

dintr-un suport dielectric şi un strat fotosensibil,
care include polimeri carbazolici, triiodmetan şi
suplimentar cloranil, în calitate de activator, în
următorul raport al componentelor, % de
masă:
polimeri carbazolici 86…89
triiodmetan 10
cloranil 1…4.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Photo- and electron structure-forming me-
dium for data recording

(57) The invention refers to the photo- and electron
structure-forming media for data recording, in
particular for holographic images, which may
be used in opto- and microelectronics in the
capacity of photoresistors.
The photo- and electron structure-forming
medium consists of a dielectric support and a
photosensitive layer, including carbazole-con-
taining polymers, triiodomethane and addition-
ally chloranil, as activator, in the following com-
ponent ratio, mass %:
carbazole-containing polymers 86…89
triiodomethane 10
chloranil 1…4.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 2317 (13) B1
(51)7 H 02 M 5/22
(21) a 2001 0423
(22) 2001.12.22
(71)(73) Laboratorul Internaţional de Supracon-

ductibilitate la Temperaturi Înalte şi Electronica
Solidului al Institutului de Fizică Aplicată al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD

(72) NICOLAEVA Albina, MD; SAINSUS Iurie, MD;
CONEV Alexei, MD; RUSSEV Iurie, MD

(74) EFANOVA Tatiana
(54) Dispozitiv de dirijare a cheii de putere de

tensiune înalta a invertoarelor de tensiune
continuă

(57) Invenţia se referă la electronică şi poate fi
folosită în blocurile de alimentare cu energie
electrică.
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Dispozitivul include un transformator, care
conţine o înfăşurare primară, una secundară şi
una suplimentară, acestea fiind amplasate pe
un circuit magnetic. Înfăşurarea primară şi cea
suplimentară sunt conectate sinfazic, prima
bornă de ieşire a înfăşurării primare este
conectată la sursa de alimentare cu energie
electrică, a doua bornă de ieş ire a ei este
conectată la emitorul tranzistorului de tensiune
înaltă bipolar, care este executat de tip p-n-p, la
colectorul lui fiind conectată prima bornă de
ieşire a înfăşurării suplimentare, a doua fiind
conectată la emitorul unui tranzistor suplimentar
de tensiune înaltă bipolar de tip n-p-n, colectorul
acestuia printr-o rezistenţă de limitare este
conectat la baza tranzistorului de tensiune înaltă
bipolar. La bornele de ieşire ale înfăşurării
secundare este conectată o sarcină.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Device for controlling the high-voltage power
switch of the continuous voltage converter

(57) The invention relates to the electronics and may
be applied in the power supply units.
The device includes a transformer, containing
a primary, a secondary and a supplementary
windings, these being placed onto a magnetic
circuit. The primary and the supplementary
windings are connected in-phase, the first
output of the primary winding is connected to
the power supply source, the second output
thereof is connected to the emitter of the high-
voltage bipolar transistor, which is made ac-
cording to the p-n-p type, to its collector being
connected the first output of the supplemen-
tary winding, the second one being connected
to the emitter of the supplementary high-volt-
age bipolar transistor of p-n-p type, the collec-
tor of which through a ballast resistor is con-
nected to the base of the high-voltage bipolar
transistor. To the outputs of the secondary
winding it is connected a load.

Claims: 1
Fig.: 1
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FG9A Lista brevetelor
de invenţie eliberate la 2003.10.31

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului,
codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului,

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) Cod 
ST. 16 OMPI 

(51)7 

Clase 
(21) 

Nr. depozit 
(22) 

Data  depozit 
(45)  

Nr. BOPI 

1 MD 2071 C2 B 03 C 5/00 a 2001 0282 2001.09.05 1/2003 

2 MD 2116 C2 A 24 B 5/04, 5/06, 
5/08, 3/18 

a 2001 0104 2001.04.19 3/2003 

3 MD 2128 G2 F 04 D 1/06, 
29/44 

a 2001 0313 2001.08.30 3/2003 

4 MD 2132 G2 A 01 B 39/16 a 2000 0068 2000.04.14 4/2003 

5 MD 2134 G2 A 47 J 27/00 a 2002 0035 2001.12.28 4/2003 

6 MD 2135 G2 A 61 B 10/00 a 2002 0080 2002.02.26 4/2003 

7 MD 2136 G2 A 61 B 5/00, 
5/0452, 5/02 

a 2001 0397 2001.12.06 4/2003 

8 MD 2137 G2 A 61 C 13/107 a 2002 0220 2002.09.03 4/2003 

9 MD 2138 C2 A 61 K 35/78  
A 61 P 1/04, 1/16, 
1/18, 9/00, 11/06, 
25/20, 25/28 

a 2001 0070 2001.03.19 4/2003 

10 MD 2139 C2 B 03 C 5/00 a 2001 0281 2001.09.05 4/2003 

11 MD 2140 C2 B 23 K 35/24, 
35/30, 35/36 

a 2001 0191 2001.06.21 4/2003 

12 MD 2142 C2 B 60 G 17/06 a 2001 0065 2001.03.15 4/2003 

13 MD 2145 G2 C 04 B 28/04, 
14/06 

a 2002 0032 2001.12.27 4/2003 

14 MD 2146 C2 C 07 C 55/24  
C 07 F 9/94  
C 01 G 29/00, 
51/12 

a 2001 0218 2001.07.12 4/2003 

15 MD 2147 G2 C 07 C 59/42 a 2002 0097 2002.03.15 4/2003 

16 MD 2148 C2 C 10 M 101/04, 
113/06, 117/04, 
125/04 // 
C 10 N 10:02  
C 10 N 40:14 

a 2001 0208 2001.07.04 4/2003 

17 MD 2149 G2 C 12 N 15/00 a 2001 0385 2001.11.23 4/2003 

18 MD 2150 G2 E 02 D 29/14 a 2001 0304 2001.04.25 4/2003 

19 MD 2153 C2 F 23 N 5/00  
F 23 G 5/00 

a 2001 0147 2001.05.15 4/2003 

20 MD 2154 C2 G 01 N 27/00 a 2001 0362 2001.11.07 4/2003 
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II
Soiuri de plante

P rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind
 protecţia soiurilor de plante nr. 915-XIII din 11 iulie 1996, modificată şi completată prin Legea

nr. 1079-XIV din 23.06.2000 şi Legea nr. 1446-XV din 08.11.2002.

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.

Soiul trebuie să fie desemnat printr-o denumire care să îndeplinească prevederile art. 18 din Lege.

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 în proprietatea
industrială, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art. 17 din Lege.

În BOPI se publică date privind cererile de brevet pentru soi de plantă depuse, hotărârile de acordare a
brevetelor pentru soi de plantă şi  brevetele eliberate conform  procedurii naţionale.

T he legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in accordance
 with the Law on the Protection of Plant Varieties No 915-XIII of July 11, 1996, amended and com-

pleted by the Law No 1079-XIV of June 23, 2000 and the Law No 1446-XV of November 08, 2002.

In accordance with this Law, variety patents are granted by the AGEPI and shall certify the priority of the
variety, the authorship of the breeder and the exclusive rights of the patent owner on the variety. The plant
variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable.

The variety shall be designated by a denomination in compliance with the conditions laid dowm in Art.18
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 in industrial property
and shall include the documents specified in Art. 17 of the Law.

Data concerning the filed plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the patents
granted according to the national procedure are published in the BOPI.
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(11) Numărul brevetului

(13) Codul tipului de document conform  normei
ST. 16 OMPI

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(24) Data acordării brevetului

(31) Numărul cererii prioritare

(32) Data depozitului cererii prioritare

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei
ST. 3 OMPI

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI,
anul

(45) Data publicării hotărârii de acordare a
brevetului: numărul BOPI, anul

(47) Data eliberării brevetului

(54) Denumirea soiului

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

(72) Numele amelioratorului (amelioratorilor),
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(73) Numele / denumirea titularului (titularilor),
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietatea
industrială

(87) Publicarea cererii de brevet pentru soi de
plantă comunitar (EC): numărul şi data

(11) Number of the patent

(13) Kind-of-document code according to WIPO
Standard ST. 16

(21) Number of the application

(22) Filing date of the application

(23) Date of exhibition priority

(24) Date of granting the patent

(31) Number of the priority application

(32) Filing date of the priority application

(33) Country of the priority application, code in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(41) Date of publication of the application: BOPI
number, year

(45) Date of publication of patent granting decision:
BOPI number, year

(47) Date of issuance of patent

(54) Variety denomination

(71) Name / denomination of the applicant(s), code
of the country, in accordance with WIPO
Standard ST. 3

(72) Name of the variety author(s) code of the
country, in accordance with WIPO Standard
ST. 3

(73) Name / denomination of the holder(s), code of
the country, in accordance with WIPO Standard
ST. 3

(74) Name of the representative in industrial pro-
perty

(87) Publication of the community variety patent
application (EC): number and date

E – 1 st level of publication: published variety patent
application, unexamined

F3 – 2 nd level of publication: published variety patent
application, examined

P – 3 rd level of publication: plant variety patent

CODURILE  INID  PENTRU  IDENTIFICAREA
DATELOR  BIBLIOGRAFICE  REFERITOARE  LA
SOIURI  DE  PLANTE

INID  CODES  FOR  BIBLIOGRAPHIC
DATA  IDENTIFICATION  CONCERNING
THE  PLANT  VARIETIES

E – primul nivel de publicare: cerere de brevet pentru
soi de plantă publicată, neexaminată

F3 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
pentru  soi de plantă publicată, examinată

P – al treilea nivel de  publicare: brevet pentru soi
de plantă

CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI
PENTRU  IDENTIFICAREA  TIPURILOR
DE  DOCUMENTE  DE  BREVET  PENTRU
SOI  DE  PLANTĂ  CONFORM  NORMEI  ST. 16

THE WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR
IDENTIFICATION  OF  THE  KIND  OF  PATENT
DOCUMENTS  FOR  PLANT  VARIETIES  IN
ACCORDANCE  WITH  THE  STANDARD  ST. 16
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CODURILE  OMPI  PENTRU  CODIFICAREA
TITLURILOR  INFORMAŢIILOR  REFERITOARE
LA  SOIURILE  DE  PLANTE  PUBLICATE
ÎN  BULETINUL  OFICIAL  CONFORM
NORMEI  ST. 17

AZ1E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă
depuse, aranjate în ordinea numerelor de
depozit

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
publicate

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

FG9E Lista brevetelor pentru soi de plantă eliberate

NZ9E Lista brevetelor pentru soi de plantă cu durată
de valabilitate prelungită

WIPO  CODES  ON  CODING  OF  HEADINGS  OF
INFORMATION  CONCERNING  PLANT  VARIETIES
MADE  IN  THE  OFFICIAL  BULLETIN  OF  INDUS-
TRIAL  PROPERTY  IN  ACCORDANCE  WITH  THE
STANDARD  ST. 17

AZ1E Numerical index of filed variety patent appli-
cations

BZ9E Published variety patent applications

FF9E Granted variety patents

FG9E List of issued variety patents

NZ9E List of extended variety patents
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P ublicarea  în  BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie
 juridică provizorie în condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 915-XIII din 11 iulie 1996, modificată

şi completată prin Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000 şi Legea nr. 1446-XV din 08.11.2002.

Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în numărul de
faţă se află în biblioteca AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi consultate sau se pot comanda cópii,
contra cost.

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plant=

P ublication in the BOPI of variety patent applications  provides to the applicant a
 provisional legal protection according to the conditions specified in Art. 23 of the Law No 915-XIII of

July 11, 1996, amended and completed by the Law No 1079-XIV of June 23, 2000 and the Law
No 1446-XV of November 08, 2002.

Documents concerning the  variety patent applications, the information on which was published in the
present issue, 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.
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(21) v 2003 0059 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) SELECŢIA, ÎNTREPRINDEREA DE STAT,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP, MD

(72) IACOBUŢĂ Maria, MD; VOZIAN Valeriu, MD;
COROBCO Victoria, MD; PINTELEI Nina, MD;
SMERECINSCHI Galina, MD

(54) Soia (Glycine max (L.) Merrill) COLINA
(54) Soybean (Glycine max (L.) Merrill) COLINA
(54) Соя (Glycine max (L.) Merrill) КОЛИНА

(21) v 2003 0060 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) SELECŢIA, ÎNTREPRINDEREA DE STAT,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP, MD

(72) COVALISCHI Ivan, MD; POSTOLATII Alexei, MD;
STAVĂR Lidia, MD; PREPELIŢĂ Lidia, MD;
PANCIŞIN Elena, MD; TARAN Mihail, MD;
MAZUR Leonid, MD

(54) Orz de primăvară (Hordeum vulgare L. var.
nutans schubel) IONEL

(54) Spring barley (Hordeum vulgare L. var.
nutans schubel) IONEL

(54) Ячмень яровой (Hordeum vulgare L. var.
nutans schubel) ИОНЕЛ

(21) v 2003 0061 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) SELECŢIA, ÎNTREPRINDEREA DE STAT,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP, MD

(72) PETCOVICI Ivan, MD; PROCOFIEV Irina, MD;
SANDU Ana, MD

(54) Lucernă (Medicago sativa L.) AVANTA AS
(54) Lucerne (Medicago sativa L.) AVANTA AS
(54) Люцерна (Medicago sativa L.) AVANTA AS

(21) v 2003 0062 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) SELECŢIA, ÎNTREPRINDEREA DE STAT,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP, MD

(72) CIOLACU Clara, MD; GOLBAN Nicolae, MD;
VOZIAN Valeriu, MD; RASOHIN Ana, MD

(54) Fasole (Phaseolus vulgaris L. var. ellipticus
albus) TATIANA

(54) Bean (Phaseolus vulgaris L. var. ellipticus
albus) TATIANA

(54) Фасоль (Phaseolus vulgaris L. var. ellipticus
albus) TATЬЯНА

(21) v 2003 0063 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) SELECŢIA, ÎNTREPRINDEREA DE STAT,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP, MD

(72) GOLBAN Nicolae, MD; RASOHIN Ana, MD;
CIOLACU Clara, MD

(54) Fasole (Phaseolus vulgaris L.) CRIZANTEMA
(54) Bean (Phaseolus vulgaris L.) CRIZANTEMA
(54) Фасоль (Phaseolus vulgaris L.) ХРИЗАНTEMA

(21) v 2003 0064 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) SELECŢIA, ÎNTREPRINDEREA DE STAT,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP, MD

(72) UNTILĂ Ilie, MD; POSTOLATII Alexei, MD; GAINA
Lidia, MD; ŢÎBA Ecaterina, MD

(54) Grâu de toamnă (Triticum aestivum L.)
COLUMNA

(54) Winter wheat (Triticum aestivum L.)
COLUMNA

(54) Пшеница озимая (Triticum aestivum L.)
КОЛУМНА

(21) v 2003 0065 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) SELECŢIA, ÎNTREPRINDEREA DE STAT,

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CUL-
TURILE DE CÂMP, MD

(72) COVALISCHI Ivan, MD; UNTILĂ Ilie, MD; STAVĂR
Lidia, MD; RUSU Vasile, MD

(54) Orz de primăvară (Hordeum vulgare L.)
SONOR

(54) Spring barley (Hordeum vulgare L.) SONOR
(54) Ячмень яровой (Hordeum vulgare L.) СОНОР

(21) v 2003 0066 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) INSTITUTUL TRANSNISTREAN DE CERCE-

TĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL AGRICUL-
TURII, MD
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(72) GUSEV Ludmila, MD; GOROHOVSCHII Vitalii,
MD; LISIŢIN Vladimir, UA

(54) Castravete (Cucumis sativus L.) FREGAT
(54) Cucumber (Cucumis sativus L.) FREGAT
(54) Огурец (Cucumis sativus L.) ФРЕГAT

(21) v 2003 0067 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) INSTITUTUL TRANSNISTREAN DE CERCE-

TĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL AGRICUL-
TURII, MD

(72) STRELNICOV Tamara, MD; MAŞTACOV Anna,
MD; MAŞTACOV Alecsii, MD

(54) Tomate (Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karst et Farwell) VITEAZI

(54) Tomato (Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karst et Farwell) VITEAZI

(54) Томат (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst
et Farwell) ВИТЯЗЬ

(21) v 2003 0068 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) INSTITUTUL TRANSNISTREAN DE CERCE-

TĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL AGRICUL-
TURII, MD

(72) STRELNICOV Tamara, MD; MAŞTACOV Anna,
MD; MAŞTACOV Alecsii, MD

(54) Tomate (Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karst et Farwell) SOLIARIS

(54) Tomato (Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karst et Farwell) SOLIARIS

(54) Томат (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst
et Farwell) СОЛЯРИС

(21) v 2003 0069 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) INSTITUTUL TRANSNISTREAN DE CERCE-

TĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL AGRICUL-
TURII, MD

(72) STRELNICOV Tamara, MD; MAŞTACOV Anna,
MD; MAŞTACOV Alecsii, MD; PANCHEV Iurii,
MD

(54) Tomate (Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karst et Farwell) AMULET

(54) Tomato (Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karst et Farwell) AMULET

(54) Томат (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst
et Farwell) АМУЛET

(21) v 2003 0070 (13) E
(22) 2003.06.30
(71) INSTITUTUL TRANSNISTREAN DE CERCE-

TĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL AGRICUL-
TURII, MD

(72) GUSEV Ludmila, MD; GOROHOVSCHII Vitalii,
MD

(54) Castravete (Cucumis sativus L.) BIZNES
(54) Cucumber (Cucumis sativus L.) BIZNES
(54) Огурец (Cucumis sativus L.) БИЗНЕС
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III
Modele de utilitate

P rotecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării
 lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale

aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

În conformitate cu acest regulament un model de utilitate poate fi înregistrat, dacă se referă la
executarea constructivă a mijloacelor de producţie şi a obiectelor de consum sau a părţilor integrante ale
acestora şi dacă prezintă o soluţie nouă, susceptibilă de aplicare industrială.

În BOPI se publică cererile de înregistrare şi modelele de utilitate înregistrate.

L egal protection of  utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property

Protection approved by the Government decision No 456 of July  26, 1993.

In accordance with this Regulation, an utility model may be registered if it relates to the aids
of mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new
and if it is susceptible of  industrial application.

The applications for utility model registration and the registered utility models are published in the BOPI.



MD - BOPI 11/2003 (PARTEA I)

39

MODELE DE UTILITATE

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE
A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie
E - Construcţii fixe
F - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.

Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS
A - Human necessities
B - Performing operations. Transporting
C - Chemistry. Metallurgy
D - Textiles. Paper
E - Fixed constructions
F - Mechanical engineering. Lighting. Heating.

Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MODELE DE UTILITATE

(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat
(13) Codul tipului de document conform normei ST.

16 OMPI
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
(18) Data prevăzută de expirare a termenului de

valabilitate a reînnoirii
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul cererii prioritare
(32) Data depozitului cererii prioritare
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST.

3 OMPI
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
(45) Data publicării hotărârii de  înregistrare a

modelului de utilitate: numărul BOPI, anul
(47) Data eliberării certificatului
(48) Data publicării cererii / certificatului  corectat

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(54) Titlul modelului de  utilitate
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul ante-

rior
(57) Rezumatul  sau  revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document este divizionar
(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de

invenţie pe care se bazează cererea actuală
pentru model de utilitate

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

(72) Numele creatorului (creatorilor), codul ţării con-
form normei ST. 3  OMPI

(73) Numele / denumirea  titularului (titularilor), codul
ţării conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietatea indu-
strială

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate
cu PCT

(86) Cerere internaţ ională (regională sau PCT):
numărul şi data

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau
PCT): numărul şi data

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC
DATA  IDENTIFICATION CONCERNING
THE UTILITY MODEL

(11) Number of registered utility model
(13) Kind-of-document code according to WIPO Stan-

dard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal validity

(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code of the

country according to the WIPO Standard ST. 3
(41) Date of publication of the application: BOPI num-

ber and year
(45) Date of publishing the decision on utility model

registration: BOPI number and year
(47) Date of issuance of certificate
(48) Date of publishing the corrected application /

certificate
(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent ap-

plication from which the present patent docu-
ment has divided up

(67) Number and filind date of the patent application
which the effective utility model application re-
lies on

(71) Name of the applicant(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(72) Name of the inventor(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(73) Name of the holder(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(74) Name of the representative in industrial
property

(85) Date for introducing the national procedure ac-
cording to the PCT

(86) International application (regional or under the
PCT): number and filing date

(87) International publication (regional or under the
PCT): number and publication date
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U  – f irst  publication leve l: published,
unexamined utility model registration appli-
cation.

Y1  – second publication level: published , exam-
ined utility model registration application (is
applied in case the U-coded document has
not been published).

Y2  – second publication level: published, exam-
ined utility model registration application (is
applied in case the U-coded document has
been published).

Z1  – third publication level: the registered utility
model specification (is applied in case the
Y1, Y2-coded document has not been pub-
lished).

Z2  – third publication level: the registered utility
model specification (is applied in case the
Y1, Y2-coded document has been pub-
lished).

W 1  – second publication level: publication of the util-
ity model registration decision at the respon-
sibility of the applicant, without examination as
to substance (is applied in case the U-coded
document has not been published).

W 2  – second publication level: publication of the util-
ity model registration decision at the respon-
sibility of the applicant, without examination as
to substance (is applied in case the U-coded
document has been published).

I1  – third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to sub-
stance (is applied in case the W1, W2-coded
document has not been published).

I2  – third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to sub-
stance (is applied in case the W1, W2-coded
document has been published).

CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU
IDENTIFICAREA  TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE
ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI
DE  UTILITATE CONFORM  NORMEI  ST. 16

U  – primul nivel de publicare: cerere de înre-
gistrare a modelului de utilitate publicată,
neexaminată.

Y1 – al doilea nivel de publicare: cerere de înre-
gistrare a modelului de utilitate publicată,
examinată (se  aplică pentru publicare, dacă
documentul cu codul U n-a fost publicat).

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregis-
trare a modelului de utilitate publicată, exami-
nată (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codul U).

Z1 – al treilea nivel de publicare: descrierea mode-
lului de utilitate înregistrat (se aplică pentru pu-
blicare, dacă documentul cu codul Y1, Y2 n-a
fost publicat).

Z2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mo-
delului  de utilitate înregistrat (se aplică pentru
publicarea care succedă documentul cu codul
Y1, Y2).

W1 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de înre-
gistrare  a modelului de utilitate pe răspun-
derea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicare dacă documentul
cu codul U n-a fost publicat).

W2 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de în-
registrare a modelului de utilitate pe răspun-
derea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicarea care succedă do-
cumentul cu codul U).

I1 – al treilea nivel de publicare: descrierea
modelului de utilitate înregistrat pe răs-
punderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare dacă do-
cumentul cu codul W1, W2 n-a fost publicat).

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mo-
delului de utilitate înregistrat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codul W1, W2).

WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR IDENTIFICATION
OF  THE  KIND OF  UTILITY  MODEL  REGISTRATION
DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE  WITH THE  STAN-
DARD  ST. 16
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MODELE DE UTILITATE

AZ1K Lista cererilor  de înregistrare a modelelor de
utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor
de depozit

BZ9K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

FF9K Modele de utilitate înregistrate

FG9K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate

NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

AZ1K Numerical index of filed applications for the
registration of utility models

BZ9K Published applications for the registration of
utility models

FF9K Registered utility models

FG9K List of granted utility model certificates

NZ9K List of renewed utility models

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA MODELELE DE UTILITATE PUBLICATE
ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADING
OF INFORMATION CONCERNING UTILITY MODELS
MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH
THE STANDARD ST. 17
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FF9K Modele de utilitate ]nregistrate

Î n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în
 Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993, certificatele de

înregistrare a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul
exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordă pe un termen de 5 ani de la data constituirii
depozitului reglementar la AGEPI şi poate fi prelungit la cererea titularului pentru încă 5 ani.

I n accordance with the Provisional  Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of
Moldova,  approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the utility model

certificates are granted by the AGEPI.

The utility model certificate shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of the
utility model owner.

The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with the AGEPI of a
regular national application and may be prolonged for further 5 years.
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(11) 83 (13) W1
(51)7 H 01 B 9/00
(21) u 2002 0015
(22) 2002.09.09
(71)(72)(73) CLAŞEVICI Vladimir, MD
(54) Cablu de forţă
(57) Modelul de utilitate se referă la electrotehnică,

în particular la industria de cablu şi poate fi
utilizat la instalarea  liniilor aeriene  pentru
transportul şi distribuţia energiei electrice.
Cablul de forţă conţine fire conductoare izolate
şi un odgon care sunt incluse într-un înveliş
comun şi amplasate în el paralel unul faţă de
altul, totodată partea învelişului dintre firele
conductoare şi odgon este subţiată.

Revendicări: 1
Fig.: 9

*

*     *

(54) Power cable
(57) The utility model relates to the electric engi-

neering, in particular to the cable industry, and
may be used for the installation of aerial lines
for transmission and distribution of electric
power.
The power cable contains isolated current-
conducting cable conductors and a wire rope,
encased in a common envelope and placed
therein parallel to each other, with that the en-
velope part between the current-conducting
cable conductors and the wire rope is thinned.

Claims: 1
Fig.: 9

(11) 84 (13) W2
(51)7 A 01 D 46/00; B 65 D 19/04
(21) u 2003 0015
(22) 2003.04.08
(31) a 2001 0259
(32) 2001.08.13
(33) MD
(71)(72)(73) CHIRLICI Nicolai, MD
(54) Capacitate pentru cules struguri
(57) Modelul de utilitate se referă la agricultură, şi

anume la o capacitate pentru cules struguri.
Capacitatea pentru cules struguri este execu-
tată în formă de piramidă tetraedrică trunchiată
cu baza mai mică decât partea superioară.
Pereţii capacităţii sunt executaţi borduraţi, iar
fundul  concav.
Rezultatul constă în sporirea stabilităţii capa-
cităţii.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Capacity for grapes harvesting
(57) The utility model refers to agriculture, namely

to capacities for grapes harvesting.
The capacity for grapes harvesting is made in
the form of a tetrahedral truncated pyramid with
its base smaller than the upper part. The walls
of the capacity are made bordered, and the bot-
tom concave.
The result consists in increasing the stability
of the capacity.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *
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VI
Design industrial

P rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în temeiul
 înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia  desenelor şi modelelor

industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV din
23.06.2000 şi Legea nr. 1446-XV din 08.11.2002.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant în proprietatea industrială, de către persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea
trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 11(3) din Lege.

Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.

Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica  Moldova
este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin
des dessins et modeles internationaux/ International Designs Bulletin”). Buletinul, editat pe suport electronic,
include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/modelelor industriale şi este expus în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI.

Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

L egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
 basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on the Protection of

Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the Law No 1079-XIV of
June 23, 2000 and the Law No 1446-XV of November 08, 2002.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative in
industrial property, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall
contain the documents provided in Art. 11(3) of the Law.

Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin of
Industrial Property.

Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party, shall be
published in French and English in the “International Designs Bulletin/Bulletin des dessins et modeles
internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliographic data and
industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI shall be published
designs arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes.

For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

(11) Numărul certificatului
(15) Data înregistrării
(18) Data prevăzută  de expirare a termenului de

valabilitate a înregistrării
(20) Numărul desenului/modelului industrial
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(28) Numărul de desene şi modele industriale
(30) Date  referitoare  la prioritate conform  Conven-

ţiei de la Paris
(31) Numărul cererii prioritare
(32) Data depozitului cererii prioritare
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.

3 OMPI
(44) Data publicării hotărârii de înregistrare a

desenului şi modelului industrial
(45) Data eliberării certificatului
(46) Data expirării termenului de  amânare a

publicării
(51) Clasificarea internaţională a  desenelor şi

modelelor industriale  (clasa şi subclasa
Clasificării de la Locarno)

(54) Denumirea desenului / modelului industrial
(55) Reproducerea desenului / modelului industrial
(57) Culorile revendicate
(62) Numărul cererii divizionare
(71) Numele / denumirea şi adresa solicitantului

(solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.
3 OMPI

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării con-
form normei ST. 3 OMPI

(73) Numele / denumirea şi adresa titularului
(titularilor), codul ţării conform normei ST. 3
OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietatea indu-
strială

(80) Datele de depozit internaţ ional conform
Aranjamentului de la Haga

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS

(11) Certificate number
(15) Date of registration
(18) Expected expiration date of the registration

validity
(20) Number of the industrial design
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(28) Number of industrial designs
(30) Priority data under the Paris Convention

(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code accord-

ing to the WIPO Standard ST. 3
(44) Publication date of the decision on registration

of the industrial design
(45) Date of issuance of certificate
(46) Date of deferment expiration

(51) International Classification for Industrial De-
signs (classes and subclasses, Locarno Clas-
sification)

(54) Title of the industrial design
(55) Reproduction of the industrial design
(57) Indication of colors claimed
(62) Number of application related by division
(71) Name and address of the applicant(s), code

of the country according to the WIPO Standard
ST. 3

(72) Name of the author(s), code of the country ac-
cording to the WIPO Standard ST. 3

(73) Name and address of the owner(s), code
of the country according to the WIPO Standard
ST. 3

(74) Name of the representative in industrial pro-
perty

(80) Identification of certain data related to the in-
ternational deposit of industrial designs under
the Hague Agreement
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FF4L Desene şi modele industriale înregistrate

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înre-
gistrate aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare (semestrial)

FF4L Lista desenelor ş i modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI
(semestrial)

FF4L Lista desenelor ş i modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a
numelor titularilor (semestrial)

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

FG4L Lista desenelor ş i modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare internaţională (lunar, semestrial)

FG4L Lista desenelor ş i modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lu-
nar, semestrial)

NZ4L Lista desenelor ş i modelelor industriale
reînnoite

NZ4L Lista desenelor ş i modelelor industriale
reînnoite conform Aranjamentului de la Haga

MG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale decăzute din drepturi
prin neachitarea taxei de eliberare a
certificatului

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE
OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STAN-
DARD ST. 17

FF4L Registered industrial designs

FF4L Numerical index of registered industrial de-
signs (half-yearly)

FF4L Subject index of registered industrial de-
signs, grouped in accordance with the ICID
classes (half-yearly)

FF4L Name index of patent owners of registered in-
dustrial designs (half-yearly)

FG4L List of issued of  industrial design certificates

FG4L International numerical index of industrial de-
signs registered under the Hague Agreement
(monthly, half-yearly)

FG4L Subject index of industrial designs registered
under the Hague Agreement, grouped in ac-
cordance with the ICID classes (monthly, half-
yearly)

NZ4L List of renewed industrial designs

NZ4L List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

MG4L List of industrial design certificates forfeited
for non-payment of the issuance fee
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FF4L Desene

[i modele industriale ]nregistrate

O rice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva
 hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data publicării

acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 4-8 din
Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi
completată prin Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000 şi Legea nr. 1446-XV din 08.11.2002.

A ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the
 Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and com-

pleted by the Law No 1079-XIV of June 23, 2000 and the Law No 1446-XV of November 08, 2002 has not
been met, file with the Agency a reasoned declaration of opposition to any decision to register an
industrial design within six months following the date of publication of that decision in the BOPI.
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(11) 525
(15) 2003.10.13
(51) LOC (7) Cl. 06-06
(21) f 2003 0020
(22) 2003.02.28
(18) 2008.02.28

(28) 1
(71)(72)(73) NORMAC Lala, MD

Str. Teilor nr. 4, bloc 2, ap. 15, MD-2043,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Suport pentru cărţi

(55)

1.1 1.2

1.41.3
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(11) 526
(15) 2003.10.13
(51) LOC (7) Cl. 07-02
(21) f 2003 0023
(22) 2003.03.06
(18) 2008.03.06
(31) DMA/005885

(32) 2002.09.06
(33) WO
(28) 1
(71)(72)(73) ZEPTER Philip, MC

c/o CORPO SAM, 5, Avenue Saint Laurent, MC
98000, Monaco

(54) Cratiţă

(55)

1.1

1.2

1.3
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(11) 526

1.4

1.5
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1.1

(11) 527
(15) 2003.10.07
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2003 0018
(22) 2003.02.21
(18) 2008.02.21

(28) 1
(71)(73) ESMALDA  S.R.L., MD

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(72) NERUH Sergiu, MD
(54) Butelie

(55)

1.2

1.3
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1.1

(11) 528
(15) 2003.10.07
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2003 0024
(22) 2003.03.10
(18) 2008.03.10
(28) 1
(71)(72)(73) CUZNEŢOV Iurie, MD

Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău, Re-
publica Moldova

(54) Butelie
(55)

1.2

1.3

(11) 529
(15) 2003.10.15
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2002 0089
(22) 2002.08.16
(18) 2007.08.16

(28) 1
(71)(73) GRANDVIN S.R.L., MD

Bd. Moscova nr. 9, MD-2068, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(72) CEBAN Grigore, MD
(54) Butelie

(55)

1.1 1.2 1.3
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(11) 530
(15) 2003.09.23
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2003 0008
(22) 2003.01.28
(18) 2008.01.28

(28) 1
(71)(72)(73) MOLDGOLDVIN S.R.L., ÎNTREPRIN-

DERE MIXTĂ, MD
Str. Grenoble nr. 123, MD-2019, Chişinău, Re-
publica Moldova

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

1.1 1.2 1.3 1.4
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(11) 531
(15) 2003.10.15
(51) LOC (7) Cl. 19-08; 09-01
(21) f 2002 0142
(22) 2002.12.11
(18) 2007.12.11
(28) 1

(71)(73) GRAPE VALLEY, ÎNTREPRINDERE MIXTĂ
MOLDO-IRLANDEZĂ, MD
MD-7415, Borceag, Taraclia, Republica
Moldova

(72) NISENBOIM Alexandru, MD
(54) Ambalaj pentru butelii

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

1.1 1.2
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(11) 531

1.3
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1

(11) 532
(15) 2003.10.16
(51) LOC (7) Cl. 19-08
(21) f 2002 0068
(22) 2002.06.11
(18) 2007.06.11

(28) 7
(71)(73) NATVEX-COM S.R.L., MD

Bd. Ştefan cel Mare nr. 159, ap. 15, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

(72) LEU Iurie, MD
(54) Etichete şi contretichete

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

2
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(11) 532

3 4

5



58

MD - BOPI 11/2003 (PARTEA I) DESIGN

(11) 532

6 7
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(11) 533
(15) 2003.10.08
(51) LOC (7) Cl. 19-08
(21) f 2003 0005
(22) 2003.01.24
(18) 2008.01.24
(28) 8
(57) Culori revendicate: desenul 1 - roşu, violet,

galben, auriu, verde, negru, alb; desenul 2 -
albastru, roşu, violet, galben, auriu, negru, alb;
desenul 3 - albastru, cafeniu, galben, auriu,
verde, negru, alb; desenul 4 - roşu, violet,

galben, auriu, verde, negru; desenul 5 - violet,
galben, auriu, verde, negru, alb; desenul 6 -
roşu, violet, galben, auriu, verde, negru, alb;
desenul 7 - roşu, violet, galben, auriu, verde,
negru; desenul 8 - roşu, galben, auriu, verde,
negru, albastru, alb.

(71)(73) DIONYSOS-MERENI S.A., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, Merenii Noi,
Chişinău, Republica Moldova

(72) POPOV Alexandru, MD
(54) Etichete

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

1

2
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(11) 533

3

4

5



61

MD - BOPI 11/2003 (PARTEA I)DESIGN

(11) 533

6

7

8
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(11) 534
(15) 2003.10.10
(51) LOC (7) Cl. 19-08
(21) f 2003 0011
(22) 2003.01.31
(18) 2008.01.31

(28) 1
(71)(73) CONSONA S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ,

MD
MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova

(72) NEZALIZOV Ilia, MD
(54) Etichetă

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



63

MD - BOPI 11/2003 (PARTEA I)DESIGN

(11) 535
(15) 2003.10.10
(51) LOC (7) Cl. 19-08
(21) f 2003 0021
(22) 2003.03.05
(18) 2008.03.05

(28) 8
(71)(73) TECCA S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD

Str. Alecu Russo nr. 61, bloc 2, ap. 66, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova

(72) SMOLEVA Anna, MD
(54) Seturi de etichete

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

1.1

1.2
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2.1

(11) 535

2.2
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(11) 535

3.1

3.2
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4.1

(11) 535

4.2
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(11) 535

5.1

5.2
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6.1

6.2

(11) 535
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(11) 535

7.1

7.2
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8.1

8.2

(11) 535
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NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului,  data  expirării  termenului

de  reînnoire, numărul depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării conform

normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în octombrie 2003

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul,

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea

Nr. 
crt. 

(11) Nr. 
certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

depozitului 

(22) 
Data 

depozitului 

(28) Nr. de 
desene şi 
modele 

industriale 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 445 01-01 f 2002 0059 2002.05.23 3 FRANZELUŢA S.A., COM-
BINAT DE PANIFICAŢIE 
DIN CHIŞINĂU, MD 

3/2003 

2 446 08-07; 09-07 f 2002 0060 2002.05.23 1 VIDAR S.R.L., FIRMĂ DE  
PRODUCŢIE  ŞI 
COMERŢ, MD 

3/2003 

3 447 09-01, 05 f 2002 0057 2002.05.23 2 INVINCOM S.R.L.,  FIRMĂ 
COMERCIALĂ DE 
PRODUCŢIE, MD 

3/2003 

4 448 09-03; 13-99 f 2002 0041 2002.03.22 2 ENPLASTCOM S.R.L., MD 3/2003 
5 449 09-04 f 2002 0067 2002.06.10 1 VISMOS, COMBINAT DE 

VINURI SPUMANTE ŞI 
DE MARCĂ, MD 

3/2003 

6 451 19-08 f 2002 0110 2002.09.30 1 CEBOTARENCO Olga, MD 
GOREMÎCHINA Olga, MD  
ONILĂ Victoria, MD 

3/2003 

7 452 23-99 f 2002 0065 2002.06.03 1 DACIN Arcadie, MD 3/2003 
 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. cer- 
tificatului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

depo-
zitului 

 (22) 
Data 

depozitului 

(51) 
Clase 

(28) Nr. de 
desene şi 
modele  

industriale 

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

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 167 2008.10.08 0201 1998.10.08 01-01 1 COMBINATUL DE 
PANIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU 
"FRANZELUŢA" S.A., MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30,  
MD-2032, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/1999 
12/1999 

2 173 2008.10.22 0206 1998.10.22 09-01 1 VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,  
MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/1999 
2/2000 

3 189 2009.01.27 0217 1999.01.27 09-03;  
13-03, 

99 

1 INTROSCOP S.A., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 16,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/1999 
7/2000 

4 209 2009.02.16 0218 1999.02.16 15-03 1 (1) "MOLDAGROTEHNICA" S.A., 
MD 
Str. Industrială nr. 4,  
MD-3100, Bălţi, Republica 
Moldova 

3/2000 
11/2000 
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VII
Modific=ri intervenite ]n statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protec\ie

ale obiectelor de proprietate industrial=

În acest capitol sunt prezentate schimbările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre

cererile retrase, respinse, decăzute din drepturi, repuse în termenele omise; titluri de protecţie decăzute
din drepturi, anulate, revalidate; date privind contractele de cesiune, licenţă şi franchising; lista eratelor.

In this Chapter there are presented amendments produced in the legal state of the applications and
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data

relating to the withdrawn, refused, forfeited, refiled in the omitted terms applications; forfeited, cancelled,
revalidated titles of protection; data relating to the assignment, license and franchise agreements; the
errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregis-
trare a 
mărcii  

012664 - 9/2003 (730) Nordmark 
Arzneimittel GmbH & Co. 
Kg, DE 
Pinnauallee 4, 25436 
Uetersen, Germania 

(730) Nordmark 
Arzneimittel GmbH & Co. 
KG, DE 
Pinnauallee 4, 25436 
Uetersen, Germania 

2 Cereri de 
înregistra-
re a 
mărcilor 

012554 
012710 

- 
- 

4/2003 
9/2003 

(730) GHIADA S.R.L., MD 
Str. Cetatea Chilia  
nr. 73, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
(750) GHIADA S.R.L., MD 

  Str. Cetatea Chilia  
nr. 73, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) GHIADA S.R.L., MD 
Str. Munceşti nr. 793, bloc 
2, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
(750) GHIADA S.R.L., MD 
c/p 2293, MD-2060, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

3 Cereri de 
înregistra-
re a 
mărcilor 

010809 
012504 
012505 

- 
- 
- 

10/2003 
10/2003 
10/2003 

(750) Str. Zelinski  
nr. 32/5, ap. 29,  
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(750) Str. Munceşti  
nr. 793/2, MD-2029, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4 Mărci 000581 
 

000592 

696 
 

697 

12/1994 
7/1999 
12/1994 
7/1999 

(730) RHÔNE-POULENC AG 
COMPANY INC, US 
2 T.W. Alexander Drive, 
Research Triangle Park, NC 
27709, Statele Unite ale 
Americii 

(730) Aventis 
CropScience USA Inc., 
US 
2 T.W. Alexander Drive, 
Research Triangle Park, 
North Carolina 27709, 
Statele Unite ale Americii 

5 Mărci 000009 
000010 
000011 

 
 
 
 

000015 
 

000016 
 

009748 
009749 
009750 
009751 
009752 
009753 
009754 

630 
631 
196 

 
 
 
 

R1255 
 

R197 
 

8197 
8942 
8199 
8200 
8201 
8202 
8943 

4-5/1994 
4-5/1994 
10/1994 

 
 
 
 

5/1994 
8/2002 
10/1994 
8/2002 
9/2001 
10/2002 
9/2001 
9/2001 
9/2001 
9/2001 
10/2002 

(730) Combinatul de vinuri 
spumante şi de Marcă 
„Vismos”, MD 
Str. Uzinelor, 5, 277023, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 
(730) VISMOS S.A., 
combinat de vinuri 
spumante şi de marcă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) VISMOS S.A., combi-
natul de vinuri spumante şi 
de marcă, întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 
 
(730) VISMOS S.A., 
combinatul de vinuri 
spumante şi de marcă, 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

6 Marcă 002855 1478 6/1995 (730) SEAGRAM UNITED 
KINGDOM LIMITED, 
ALSO TRADING AS 
CAPTAIN MORGAN RUM 
DISTILLERS, GB 
PINNACLE HOUSE, 17 
HARTFIELD ROAD, 
WIMBLEDON SW 19 3SE, 
ANGLIA 

(730) DIAGEO UNITED 
KINGDOM LIMITED, GB 
8 Henrietta Place, London 
W1G 0NB, Anglia 

7 Mărci 000100 
000044 
000046 
000047 
000048 

132 
3879 
3880 
3881 
3882 

1/1995 
4/1996 
4/1996 
4/1996 
4/1996 

(730) COMBINATUL DE 
VINURI SPUMANTE ŞI 
DE MARCĂ CRICOVA, 
MD 

(730) COMBINATUL DE 
VINURI „CRICOVA” S.A., 
MD 

 



84

MD - BOPI 11/2003 (PARTEA I)

1 2 3 4 5 6 7 
8 Mărci 005579 

 
005580 

 
005625 

 
005632 

 
005633 

 
006926 

 
006927 

 
006928 

 
008094 

 
008095 

 
008096 

 
 

008472 
 

008474 
 

008475 
 

008473 
 

008692 

5074 
 

5075 
 

5183 
 

5187 
 

5188 
 

5970 
 

5971 
 

5972 
  

6737 
 

6738 
 

6739 
 
 

7088 
 

7089 
  

7090 
 

7218 
 

7296 

5/1997 
10/1997 
5/1997 

10/1997 
6/1997 

12/1997 
6/1997 

12/1997 
6/1997 

12/1197 
6/1998 

11/1998 
6/1998 

11/1998 
6/1998 

11/1998 
5/1999 

11/1999 
5/1999 

11/1999 
5/1999 

11/1999 
 

10/1999 
3/2000 

10/1999 
3/2000 

10/1999 
3/2000 

11/1999 
5/2000 

12/1999 
5/2000 

(730) Warner-Lambert 
Company (corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware), US 
201 Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, 
Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(730) Warner-Lambert 
Company, US 
201 Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, 
Statele Unite ale Americii 

(730) Warner-Lambert 
Company LLC, US 
201 Tabor Road-56/2/S, 
Morris Plains, New Jersey 
07950, Statele Unite ale 
Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(730) Warner-Lambert 
Company LLC, US 
201 Tabor Road-56/2/S, 
Morris Plains, New Jersey 
07950, Statele Unite ale 
Americii 

9 Mărci 000579 
 
 

000580 
 

000586 
 

000587 
 

000590 
 

000593 
 

000594 
 
 

001626 
 

001709 
 
 

001710 
 
 

002160 
 
 

002976 
 

002977 
 

004411 
 

009067 

R222 
 
 

R223 
 

604 
 

1537 
 

R227 
 

69 
 

R70 
 
 

2205 
 

1713 
 
 

1714 
 
 

2434 
 
 

3309 
 

3310 
 

3280 
 

7550 

7-8/1994 
(5/1998) 
2/2002 

7-8/1994 
2/2002 

11/1994 
2/2002 

11/1994 
2/2002 

7-8/1994 
2/2002 

4-5/1994 
2/2002 

7-8/1994 
(5/1998) 
2/2002 

11/1995 
2/2002 
7/1995 
2/1995 
2/2002 
7/1995 
2/1995 
2/2002 

12/1995 
4/1995 
2/2002 
3/1996 
2/2002 
3/1996 
2/2002 
3/1996 
2/2002 
5/2000 

10/2000 
2/2002 

(730) Aventis CropScience 
SA, FR 
 
 
 
 

(730) Bayer CropScience 
SA, FR 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Marcă 002857 1613 6/1995 

5/2001 
(730) UNITED 
DISTILLERS & VINTNERS 
(ER) LIMITED, GB 
Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh 
EH 12 9DT, Scoţia 
 
(730) GUINNESS UNITED 
DISTILLERS & VINTNERS 
SCOTLAND LIMITED, GB 
Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh 
EH 12 9DT, Scoţia 

(730) GUINNESS UNITED 
DISTILLERS & VINTNERS 
SCOTLAND LIMITED, GB 
Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh 
EH 12 9DT, Scoţia 
 
(730) DIAGEO 
SCOTLAND 
LIMITED, GB 
Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh 
EH 12 9DT, Scoţia 

11 Marcă 000403 1388 7/1994 
5/1995 

 
 
 

(730) S.A. "LUSMECON", 
MD 
BD. RENAŞTERII, 22/1, 
277005, CHIŞINĂU, 
Republica Moldova 

(730) LUSMECON S.A., 
MD 
Bd. Renaşterii nr. 22, bloc 
1, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

12 Mărci 010264 
010265 
010266 
010267 
010268 

8650 
8651 
8652 
8653 
8654 

12/2001 
5/2002 

 
 
 

(730) C.P. 
Pharmaceuticals 
International C.V., NL 
Marten Meesweg 51, 3068 
AV Rotterdam, Olanda 

(730) C.P. 
Pharmaceuticals 
International C.V., NL 
Blaak 16, 3011 TA 
Rotterdam, Olanda 

13 Marcă 004149 3233 3/1996 
 
 
 

(730) BEECHAM GROUP 
P.L.C., GB 
FOUR NEW HORIZONS 
COURT, HARLEQUIN 
AVENUE, BRENTFORD, 
MIDDLESEX, TW8 9EP, 
Regatul Unit 

(730) BEECHAM GROUP 
P.L.C., GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, Regatul Unit 
 

14 Marcă 006981 
 
 
 
 

6756 
 
 
 
 

6/1999 
11/1999 

 
 
 

(730) SC PRODAL 94 
S.R.L., RO Bucureşti, 
S.A.I.,  
Com. Glina,  
sat. Catelu, România 
 

(730) SC PRODAL 94 
S.R.L., RO 
Str. DRUMUL ÎNTRE 
TARLALE nr. 1,  Comuna 
Cernica, Judeţul Ilfov, 
România 

15 Desene/ 
modele 
industriale 

0263 
 

0268 

217 
 

227 

4/2000 
12/2000 
6/2000 
2/2001 

 
 

(73) SOCIETATEA 
COMERCIALÃ  
"PRODAL 94" S.R.L., RO 
Judeţul Ilfov, Comuna  
Glina, Sat. Catelu, 
România 
 

(73) SOCIETATEA 
COMERCIALÃ  
"PRODAL 94" S.R.L., RO 
Str. DRUMUL ÎNTRE 
TARLALE nr. 1, Comuna 
Cernica, judeţul Ilfov, 
România 

16 Desen/ 
model 
industrial 

f 2002 
0066 

450 3/2003 
 
 
 
 

(55) (55) 
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Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul  curent, obiectul de proprietate industrială,

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. BOPI Date despre cedent Date 
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 
 
 
 
 

Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 
 
Mărci 

011227 
2002.04.05 

 
 
 

006690 
1997.06.11 
009456 

2000.05.10 
009462 

2000.05.10 
009982 

2000.12.22 
009983 

2000.12.22 
010081 

2001.02.01 
011352 

2002.04.24 

- 
 
 
 
 

7332 
 

8013 
 

8221 
 

8451 
 

8502 
 

8609 
 

9637 

-   
 
 
 
 

   6/2000 
 

10/2001 
 

10/2001 
 

2/2002 
 

3/2002 
 

5/2002 
 

  8/2003 

Odagiu Ştefan, MD  
Str. Uzinelor nr. 7, 
ap. 3, MD-6811, 
Bardar, Chişinău, 
Republica Moldova 

Fabrica de vinuri 
„VINEX-VICTORIA”, 
MD  
MD-6522, Geamăna, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

565 
2003.08.01 

2 Cereri 
de 
înregi-
strare a 
mărcii 

013177 
2003.06.25 

013178 
2003.06.25 

013179 
2003.06.25 

- - Compania ”ART-
VIN” S.R.L., MD 
MD-4229, Purcari,  
Ştefan-Vodă, 
Republica Moldova 

ÎM „VINĂRIA 
PURCARI” S.R.L., 
MD 
MD-4229, Purcari,  
Ştefan-Vodă, 
Republica Moldova 

588 
2003.11.05 

 

Lista contractelor de franchising
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate

industrială, numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
date despre franchiser, date despre franchisee, informaţii privind contractul de franchising,

numărul şi data înregistrării contractului

      Nr.       
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
franchiser 

Date despre 
franchisee 

Informaţii 
 privind 

contractul de 
franchising 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 009994 
2001.02.08 

8454 2/2002 Riscom 
Computers, 
S.R.L., MD  
Bd. Ştefan 
cel Mare    
nr. 196,  
MD-2004, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

SOCIETATEA 
CU RĂSPUN-
DERE LIMITATĂ 
„INVA GRUP”, 
MD 
Bd. Dacia nr. 37, 
bloc 1, lit. A,  
MD-2000, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

1. Termenul 
de acţiune a 
contractului – 
02.09.2003 –
02.09.2008. 
2. Teritoriul 
de acţiune –  
Republica 
Moldova. 

3 
2003.10.13 
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Lista contractelor de gaj
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre debitorul gajist, date despre

creditorul gajist, numărul şi data înregistrării contractului

       Nr. 
        crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
debitorul gajist 

Date despre 
creditorul gajist 

Nr. şi data 
înregistrăгii 
contractului 

      1 Mărci 009199 
2000.03.09 

 
 
 

010363 
2001.05.17 

010364 
2001.05.17 

010365 
2001.05.17 

011596 
2002.07.18 

7722 
 
 
 
 

8739 
 

8740 
 

8741 
 

9258 

1/2001 
 
 
 
 

7/2002 
 

7/2002 
 

7/2002 
 

3/2003 

Floarea soarelui 
S.A., MD 
Str. 31 August nr. 6, 
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 
FLOAREA 
SOARELUI S.A., 
MD 
Str. 31 August nr. 6, 
MD-3121, Bălţi, 
Republica Moldova 

Banca Comerci-
ală „Moldova 
Agroindbank” 
S.A., MD 
Str. Cosmonau-
ţilor nr. 9,  
MD-2005, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 
 
 

5 
2003.11.04 

 

FC2A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul

depozitului, data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
de brevet de invenţie, articolul din Legea nr. 461/1995 în baza căruia a fost respinsă cererea

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data respingerii (41) Nr. 
BOPI 

Temei 

1 MD 98-0198 1998.06.15 2003.03.04 5/2000 abandonată 
2 MD 99-0020 1998.12.30 2003.03.19 11/2000 abandonată 
3 MD a 2001 0339 2001.08.21 2003.09.01 5/2003 art. 6 
4 MD a 2001 0346 2001.08.17 2003.09.12 6/2003 art. 6 
5 MD a 2001 0391 2001.12.03 2003.09.11 10/2003 art. 6 
6 MD a 2002 0017 2001.12.26 2003.09.03 - art. 6 
7 MD a 2002 0138 2002.05.03 2003.09.19 - art. 6 

 

FA1A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul

depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de
brevet de invenţie

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41)  Nr. BOPI 

1 MD a 2003 0121 2003.05.23 2003.07.31 - 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcii retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data retragerii

cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii

Lista cererilor de înregistrare a mărcii respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data respingerii

cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii

Nr. crt. (210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data respingerii Nr. BOPI 

1 009521 2000.08.04 2003.11.04 - 
2 009640 2000.07.31 2003.08.28 - 
3 009677 2000.10.13 2003.10.20 - 
4 010099 2001.01.31 2003.09.11 - 
5 010117 2001.09.30 2003.09.26 - 
6 010182 2001.04.20 2003.09.25 - 
7 010269 2001.05.18 2003.08.29 - 
8 010270 2001.05.18 2003.08.28 - 
9 010271 2001.05.18 2003.08.28 - 

10 010439 2001.06.29 2003.09.09 - 
11 010557 2001.08.23 2003.11.30 - 
12 010647 2001.10.09 2003.08.28 - 
13 010691 2001.10.28 2003.09.23 - 
14 010742 2001.11.19 2003.09.15 - 
15 010750 2001.11.19 2003.09.15 - 
16 010802 2001.10.23 2003.09.26 8/2002 
17 010804 2001.10.25 2003.05.16 - 
18 010818 2001.12.18 2003.09.17 - 
19 011015 2002.02.26 2003.09.03 - 
20 011037 2002.03.04 2003.09.11 - 
21 011045 2002.03.01 2003.09.09 - 
22 011085 2002.02.14 2003.09.19 - 
23 011105 2002.02.21 2003.09.05 - 
24 011108 2002.03.07 2003.10.22 - 
25 011124 2002.03.15 2003.10.22 - 
26 011148 2002.03.22 2003.09.26 - 
27 011228 2002.04.11 2003.09.23 - 
28 011236 2002.04.15 2003.09.15 - 
29 011365 2002.05.31 2003.09.02 - 
30 011587 2002.06.14 2003.10.17 - 

 

Nr. crt. (210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 009565 2000.08.18 2003.08.19 3/2001 
2 009886 2000.12.26 2003.02.25 - 
3 012026 2002.10.17 2003.09.10 - 
4 012794 2003.03.31 2003.09.29 - 
5 013384 2003.07.07 2003.09.04 - 
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,

numărul depozitului, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. 
 BOPI  

Publicat Se  va  citi 

1 Cereri de 
înregistrare a 
mărcii 

012318 
 

012319 

10/2003 
(partea II) 
10/2003 

(partea II) 

(511) NCL(8)  
09 - . . . . . . .  . , fire 
electrice, .. . . . . . . .; 
 

(511) NCL(8)  
09 - . . . . . . .  . , fiare 
electrice, .. . . . . . . .; 

2 Cerere de 
înregistrare a 
mărcii 

013015 7/2003 (511) NCL(8)  
32 - băuturi 
nealcoolice; băuturi şi 
sucuri din fructe, 
siropuri şi alte 
preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 
33 - băuturi alcoolice 
(cu excepţia berii). 

(511) NCL(8)  
33 - vinuri, în special 
vinuri dulci. 

 

Revalidări
Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 2003.11.05 este revalidată înregistrarea mărcilor „BERKER”

nr. 8075 şi 8076, astfel fiind casată decizia aceleiaşi instanţe din 2002.12.04 privind anularea înregistrării
mărcilor în cauză.

Conform art. 445 alin. (2) din Codul de procedură civilă actele de executare perfectate în temeiul deciziei
din 2002.12.04 îşi pierd efectul legal.

Hotărârile Comisiei de Apel a AGEPI din 15 ianuarie şi 4 septembrie 2002 privind respingerea contestaţiilor
depuse împotriva înregistrării mărcilor „BERKER” nr. 8075 şi 8076 rămân în vigoare.
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VIII
Contesta\ii examinate

la Comisia de Apel a AGEPI

În acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
   Comisia de  Apel  a AGEPI.

Conform Regulamentului Comisiei de Apel  a  Agenţiei  de  Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia obiectelor de proprietate industrială poate fi
contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau prin reprezentanţii în proprietatea industrială) sau
de către persoane terţe.

In this compartment there are published data providing the results of objections filed with the Appeal
Board of AGEPI.

According to the Regulations of the Appeals Board of the State Agency on Industrial Property
Protection of the Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial property
objects can be opposed by the applicants/owners (directly or by professional representatives in
industrial property) or by third parties.
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Lista contestaţiilor examinate
la Comisia de Apel a AGEPI în octombrie 2003

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul sau titularul,
numărul şi denumirea titlului de protecţie, data depunerii şi obiectul contestaţiei, contestatarul,

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei

Nr. 
crt. 

Nr. 
şi data 

depozitului 

Solicitant / 
Titular 

Nr. şi 
denumirea 
titlului de 
protecţie 

Data 
depunerii şi 

obiectul 
contestaţiei 

Contestatarul Data 
examinării 

contes-
taţiei 

Rezultatul examinării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 008756 

1999.07.15 
Întreprinde-
rea mixtă 
moldo-

franceză 
„Amifruit” 
S.A., MD 

--- 
AMIFRUIT 

2003.07.16 
Împotriva 
deciziei de 
radiere a 
cererii 

Întreprinderea 
mixtă moldo-

franceză 
„Amifruit” 
S.A., MD 

2003.10.17 Contestaţia a fost 
satisfăcută. A restabili 
termenul omis privind 
cererea nr. 008756 din 
1999.07.15 care este de 
54 luni, cu condiţia achitării 
taxei în sumă de 972 lei. 
Decizia de radiere a cererii 
din 2001.11.19 se abrogă.  

2 008757 
1999.07.15 

Întreprinde-
rea mixtă 
moldo-

franceză 
„Amifruit” 
S.A., MD 

--- 
AMISNACK 

2003.07.16 
Împotriva 
deciziei de 
radiere a 
cererii 

Întreprinderea 
mixtă moldo-

franceză 
„Amifruit” 
S.A., MD  

2003.10.17 Contestaţia a fost 
satisfăcută. A restabili 
termenul omis privind 
cererea nr. 008757 din 
1999.07.15 care este  
de 54 luni, cu condiţia 
achitării taxei în sumă  
de 972 lei.  Decizia  
de radiere a cererii din 
2001.11.19 se abrogă.  

3 008758 
1999.07.15 

Întreprinde-
rea mixtă 
moldo-

franceză 
„Amifruit” 
S.A., MD 

---   
AMIFOODS             

2003.07.16 
Împotriva 
deciziei de 
radiere a 
cererii 

Întreprinderea 
mixtă moldo-

franceză 
„Amifruit” 
S.A., MD 

2003.10.17 Contestaţia a fost 
satisfăcută. A restabili 
termenul omis privind 
cererea nr. 008758 din 
1999.07.15, care este  
de 54 luni, cu condiţia 
achitării taxei în sumă de 
972 lei.  Decizia de radiere 
a cererii din 2001.11.19  
se abrogă.  

4 009165 
2000.02.17 

VINDICUM, 
S.R.L., 

Firmă de 
producţie şi 
comerţ, MD 

---      
VINDICUM 

2003.07.30 
Împotriva 
deciziei de 
radiere a 
cererii 

VINDICUM, 
S.R.L., Firmă 
de producţie 
şi comerţ, MD 

2003.10.17 Contestaţia a fost 
satisfăcută. A restabili 
termenul omis privind 
cererea nr. 009165 din 
2000.02.17 care este  
de 31 luni, cu condiţia 
achitării taxei în sumă  
de 558 lei.  Decizia  
de radiere a cererii din 
2003.07.10 se abrogă.  

5 010326 
2001.05.30 

OSI  
Pharma-
ceuticals, 
Inc., US 

---         
TARCEVA 

2003.09.26 
Împotriva 
deciziei de 
respingere 
totală a 
cererii de 
înregistrare 
a mărcii 

OSI  
Pharmaceuti-
cals, Inc., US 

2003.10.17 Se satisface revendicarea 
contestatarului.  
Decizia definitivă de 
respingere totală a cererii 
de înregistrare a mărcii 
„TARCEVA” din  
2003.06.17 se abrogă.            
Se acceptă publicarea 
cererii de înregistrare a 
mărcii „TARCEVA” în baza 
scrisorii de acord 
prezentate. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 010652 

2001.09.21 
Master 

Beverage 
Industries 
Pte Ltd., 

SG 

---    
Golden 
Eagle 

2003.06.09 
Împotriva 
deciziei de 
respingere 
totală a 
cererii de 
înregistrare 
a mărcii 

Master 
Beverage 

Industries Pte 
Ltd., SG 

2003.10.17 Se satisface revendicarea 
contestatarului.  
Decizia definitivă de 
respingere totală a cererii 
de înregistrare a mărcii 
„Golden Eagle” din  
2002.12.17 se abrogă.            
Se acceptă publicarea 
cererii de înregistrare a 
mărcii verbale „Golden 
Eagle” solicitate de Master 
Beverage Industries Pte 
Ltd., SG. 
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IX
Monitor

Î n acest capitol sunt publicate 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 Chapter there 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 General

Director of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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În BOPI nr. 10/2003 au fost publicate modificările şi completările la Regulamentul de aplicare a Legii nr. 588/
1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la mărci), aprobate prin ordinul
Directorului General al AGEPI nr. 130 din 21. 10.2003

Publicăm în continuare textul Regulamentului de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de
origine a produselor (partea referitoare la mărci) cu toate modificările, operate în 2002 – 2003.

Regulament
de aplicare a Legii nr. 588/1995

privind mărcile şi denumirile de origine
a produselor

(partea referitoare la mărci)

SECŢIUNEA I.

NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE

Definiţii, abrevieri

Lege - Legea Republicii Moldova nr. 588/1995 privind
mărcile şi denumirile de origine a produselor modi-
ficată prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996; Legea
nr.1079-XIV din 23.06.2000; Legea nr. 65-XV din
12.04.2001 şi Legea nr. 1446-XV din 08.11.2002

AGEPI - Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a Republicii Moldova

marcă - marca de produs şi marca de serviciu

cerere - cererea de înregistrare a mărcii

cerere iniţială - cererea depusă de solicitant în condiţii
reglementare într-o ţară-parte la Convenţia  de la Paris
sau la OMC

solicitant - persoana fizică sau juridică în numele
căreia este depusă o cerere de înregistrare a unei
mărci

titular - persoana fizică sau juridică pe numele căreia
marca este înregistrată în Registrul Naţional al
Mărcilor

reprezentant - reprezentantul în proprietatea indu-
strială din Republica Moldova, înregistrat în modul

stabilit de AGEPI, care reprezintă interesele  persoa-
nelor fizice şi juridice în conformitate cu împuternicirile
acordate printr-o procură

CIPS - Clasificarea internaţională a produselor şi
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, aprobată prin
Aranjamentul de la Nisa la 15 iunie 1957, la care
Republica Moldova a aderat la12.01.1997

Aranjamentul de la Madrid - Aranjamentul de la
Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor
din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie
1967, la care Republica Moldova a aderat la
30.12.1993

Protocol - Protocolul referitor la Aranjamentul de la
Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor
din 27 iunie 1989,  la care Republica Moldova a aderat
la 01.12.1997

Convenţia de la Paris - Convenţia de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883,
cu revizuirile şi modificările ulterioare, la care Repub-
lica Moldova a aderat la 25.12.1991

BOPI  - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială

OMPI - Organizaţia Mondială de Proprietate Inte-
lectuală

OMC - Organizaţia Mondială a Comerţului

Registrul Naţional al Mărcilor - colecţia de date
administrată de AGEPI, conţinând toate înregistrările
cu privire la mărci
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Regulamentul comun – Regulamentul comun de
aplicare a Aranjamentului de la Madrid privind înregis-
trarea internaţională a mărcilor şi a Protocolului referi-
tor la acest Aranjament, în vigoare de la 1 aprilie 2002;

oficiu de origine – oficiul ţării de origine în sensul art. 1
al Regulamentului comun.

Regula 1. Marca

În conformitate cu art. 2(1) din Lege, marca constituie
orice semn sau orice combinaţie de semne suscepti-
bile de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea
produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau
juridice de produsele sau serviciile altei persoane
fizice sau juridice.

Regula 2. Tipurile de  mărci

2.1. Pot fi înregistrate ca mărci, conform art. 2(2) din Lege,
următoarele semne: verbale, figurative şi combinate.

2.1.1. Semnele verbale pot fi cuvinte (inclusiv nume
de persoane), îmbinări de litere cu semnificaţie se-
mantică, propoziţii, alte unităţi ale limbii, precum şi
combinaţiile lor perceptibile vizual.

Semne verbale sunt considerate şi cifrele, combi-
naţiile de litere cu un caracter fantezist.

Dacă mărcile verbale sunt executate cu caractere stan-
dard, ele pot fi utilizate în orice îmbinare grafică. Dacă
mărcile sunt executate cu caractere tipografice deo-
sebite, ele sunt protejate doar în formula dată. Dacă
mărcile sunt executate cu alte caractere decât cele latine,
în cerere se va indica transliterarea lor cu caractere ale
limbii de stat, iar în unele cazuri - traducerea sau
interpretarea etimologică. Aceste mărci se includ, de
regulă, într-o categorie specială de mărci figurative.

2.1.2. Semnele figurative pot fi constituite din repre-
zentări grafice plane sau forme tridimensionale (în
relief) cu o configuraţie distinctă.

Reprezentările grafice plane sunt imagini ale fiinţelor
vii, ale diferitelor obiecte, inclusiv din natură, precum
şi figuri, linii sau compoziţii din linii, pete şi figuri,
executate pe suprafeţe plane.

Reprezentările grafice în relief sunt imagini tridimen-
sionale ale obiectelor, figurilor, liniilor sau ale combi-
naţiilor lor. Ele pot avea o formă originală şi neobiş-
nuită, caracterizând forma produsului, ambalajul,
obiectul reclamei etc.

2.1.3. Prin semne combinate se înţeleg cele constituite
din elemente verbale şi figurative.

2.1.4. Traducerile semnului verbal în două sau mai
multe limbi în cadrul aceleiaşi mărci, urmează să facă
obiectul unor cereri separate.

Nu se admite efectuarea traducerii semnului verbal
în două sau mai multe limbi în cadrul aceleaşi mărci,
cu excepţia cazurilor când se efectuează transliterarea
semnului sau când traducerea constituie un semn
integrat în cadrul mărcii combinate.

2.2. Marca, în conformitate cu art. 2(3) din Lege, poate
fi înregistrată fiind executată în orice culoare sau com-
binaţie de culori, inclusiv în alb-negru.

2.2.1. Marca înregistrată în alb-negru poate fi folosită
în orice culoare sau combinaţii de culori.

2.2.2. Semnul solicitat în calitate de marcă color se
înregistrează şi se protejează numai în gama de culori
prevăzută de înregistrare.

2.3. În conformitate cu art. 2(4) din Lege, mărcile pot fi
individuale şi colective.

2.3.1. Marca este individuală, conform art. 2(4) din
Lege, dacă aparţine unei singure persoane fizice sau
juridice.

2.3.2. Marca este colectivă, conform art. 2(4) din Lege,
dacă este destinată pentru a deosebi produsele re-
spective fabricate ş i comercializate ori serviciile
prestate de membrii unei uniuni, asociaţii economice
sau ai unei alte asociaţii (în continuare asociaţie) de
cele aparţinând altor persoane fizice sau juridice.

2.4. Marca de conformitate (de certificare), conform art.
2(5) din Lege, este marca aplicată sau emisă pe baza
regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un grad
suficient de încredere că produsul, procesul sau
serviciul în cauză este confor m cu un standard sau
cu un alt act normativ specific.

2.5. Marca notorie, conform art. 2(6) din Lege, este o
marcă larg cunoscută, aplicată produselor sau
serviciilor în cadrul unui segment relevant de public,
inclusiv ca urmare a promovării ei în Republica
Moldova la data depunerii cererii de înregistrare sau
la data priorităţii invocate în cerere.

Notorietatea mărcilor se apreciază în Comisia de Apel
în conformitate cu Regulamentul privind recunoaşte-
rea notorietăţii mărcilor de produse şi/sau de servicii.
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Regula 3. Temeiurile pentru
respingerea cererii de înregistrare

a  mărcii

3.1. Conform art. 7(1) din Lege, sunt excluse de la
protecţie şi nu pot fi înregistrate:

1) mărcile care nu îndeplinesc condiţiile specificate
la art. 2(1) din Lege:

l ce nu permit deosebirea produselor sau servi-
ciilor unei persoane fizice sau juridice de produ-
sele sau serviciile altei persoane fizice sau
juridice;

l ce nu sunt susceptibile de reprezentare grafică

2) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau
din indicaţii lipsite de caracter distinctiv, în special
compuse numai din:

a) semne sau indicaţii devenite generice sau uzuale:

l semnele sau indicaţiile generice reprezintă
termeni comuni asociaţi cu o categorie aparte
de produse sau servicii la care se referă, inclusiv
termeni care în urma folosirii îndelungate pentru
unul şi acelaşi produs de către diferiţi producă-
tori au devenit specifici pentru produsul dat în
practica comercială onestă şi constantă din
Republica Moldova;

l semnele sau indicaţiile uzuale reprezintă sem-
ne folosite frecvent şi stabil în timp în vorbirea
curentă şi se referă la produse şi/sau la servicii
pentru care se solicită înregistrarea mărcii;

l semnele convenţionale sau unităţile lexicale
aplicate în ştiinţă şi tehnică;

l denumirile prescurtate uzuale de organizaţii, în-
treprinderi, ramuri şi abrevierile lor;

b) semne care reprezintă litere sau cifre separate
lipsite de o executare grafică deosebită, linii şi figuri
geometrice simple, precum şi combinaţiile lor care
nu constituie compoziţii ce ar asigura un nivel calitativ
nou de percepţ ie, diferit de cel al elementelor
componente;

c)  semne sau indicaţii care pot servi în comerţ pentru
a desemna specia, calitatea, cantitatea, însuşirile,
destinaţia, valoarea sau timpul fabricării produselor
ori prestării serviciilor, sediul producătorului, precum
şi alte caracteristici.

La aceste semne se referă termenii descriptivi folosiţi
în limbajul simplu şi obişnuit şi semnele care indică:
categoria calităţii produselor; însuşirile produselor
(inclusiv cele cu caracter elogios); materialul sau
componenţa materiei prime; greutatea, volumul, preţul
produsului, data fabricaţiei, datele referitoare la istoria
fondării firmei; denumiri generice de întreprinderi,
adresa producătorilor sau a firmelor intermediare;

d) semne care constituie indicaţii geografice (denu-
mirea teritoriului, ţării, regiunii, localităţii etc.) ce pot fi
considerate indicaţii ale provenienţei produsului.

3.2. Nu se admite înregistrarea, ca mărci sau ele-
mente ale lor, a semnelor enumerate în art. 7(2) din
Lege, şi anume:

a) false sau care ar putea induce consumatorul în
eroare în ceea ce priveşte produsul, serviciul sau
producătorul acestora. La aceste semne se referă
cele care se asociază în conştiinţa consumatorilor cu
o anumită calitate a produsului sau cu o anumită
categorie de produse, cu producătorul sau cu originea
produsului, dar care de fapt nu corespund realităţii.

Semnul se consideră fals sau înşelător, dacă cel puţin
un element al lui este fals sau înşelător;

b) care cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, dra-
pele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice
de state sau abrevierile lor, denumiri complete sau
abreviate de organizaţii internaţionale interguverna-
mentale, însemne, sigilii oficiale de control, de garan-
ţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie.

Astfel de semne pot fi incluse ca elemente neprotejate
în marcă, dacă nu ocupă în aceasta o poziţie domi-
nantă şi există acordul unui organ competent sau al
posesorului lor.

În conformitate cu art. 7(2) b) din Lege, decizia privind
folosirea reproducerilor sau imitaţ iilor Stemei ş i
Drapelului Republicii Moldova în marcă se adoptă de
Parlamentul Republicii Moldova, iar decizia privind
folosirea denumirii oficiale şi istorice a statului – de
Guvernul Republicii Moldova, în baza unui Regula-
ment special. Folosirea în marcă a semnelor, sigiliilor
oficiale de control, de garanţie şi de marcare, aprobate
de un minister sau departament de resort, se permite
cu consimţământul acestuia.

c) care conţin indicaţii geografice ce identifică vinuri
şi alte produse alcoolice care nu sunt originare din
locul specificat în indicaţia geografică respectivă, chiar
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şi în cazurile în care originea adevărată a produsului
este menţionată sau în cazurile în care indicaţia
geografică este folosită în traducere sau este însoţită
de expresii, cum ar fi: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”,
“imitaţie” şi altele;

d) care conţin o indicaţie geografică ce identifică vinuri
şi alte produse alcoolice ori care sunt constituite dintr-o
astfel de indicaţie în cazurile când vinurile sau pro-
dusele alcoolice au o altă origine;

e) care sunt contrare ordinii publice sau bunelor
moravuri.

La acestea se referă, în special, cuvintele şi reprodu-
cerile indecente, apelurile antiumane ce lezează dem-
nitatea, sentimentele religioase etc.

3.3. De asemenea nu pot fi înregistrate ca mărci, în
conformitate cu art. 7(3) din Lege, semnele care
reproduc:

a) denumiri de firmă (sau părţi ale lor) bine cunoscute
în Republica Moldova în cazul în care acestea nu
aparţin persoanei care solicită înregistrarea mărcii.

Bine cunoscută se consideră acea denumire de firmă
care, ca urmare a folosirii intense în Republica
Moldova, este cunoscută categoriilor largi de consu-
matori, la care pot fi referiţi:

l consumatorii actuali şi/sau potenţiali ai produ-
selor şi/sau serviciilor pentru care se foloseşte
marca;

l persoanele implicate în reţelele de distribuţie a
produselor şi/sau serviciilor pentru care se folo-
seşte marca;

l cercurile de afaceri în care sunt implicate pro-
dusele şi/sau serviciile pentru care se foloseşte
marca  (importatori, licenţiaţi, vânzători en gros
etc.);

b) desene şi modele industriale, dreptul asupra cărora
în Republica Moldova aparţine altor persoane şi este
protejat conform Legii nr. 991/1996 privind protecţia
desenelor şi modelelor industriale;

c) denumiri de opere ştiinţifice, literare şi de artă,
personaje sau citate din ele, opere artistice sau
fragmente din acestea bine cunoscute în Republica
Moldova, fără consimţământul titularilor dreptului de
autor sau al succesorilor lor de drepturi;

d) nume de persoane, pseudonime şi cuvinte derivate
de la acestea, portrete şi facsimile ale persoanelor
renumite fără consimţământul acestora, al moşteni-
torilor lor, al organului competent de ocrotire a valorilor
culturale ale statului respectiv. În cazul când semnele
fac parte din patrimoniul istoric sau cultural al Repu-
blicii Moldova, pentru înregistrare este necesară
autorizaţia organului competent din Republica
Moldova.

3.4. Nu se înregistrează ca mărci, în conformitate cu
art. 7(4) din Lege, semnele identice sau similare care
pot fi confundate:

a) cu mărcile protejate în privinţa altor persoane sau
cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane
pentru produse sau servicii identice, cu o dată
anterioară de prioritate;

b) cu mărcile recunoscute notorii în Republica Moldo-
va protejate fără înregistrare în conformitate cu articolul
6-bis din Convenţia de la Paris, independent de natura
produselor sau serviciilor cărora li se aplică acestea.

Marca notorie este protejată, inclusiv pentru produsele
sau serviciile care nu sunt similare celor pentru care
se cere înregistrarea mărcii, cu condiţia ca folosirea
acestei mărci pentru produsele sau serviciile men-
ţionate să indice o legătură între aceste produse sau
servicii şi titularul mărcii înregistrate şi cu condiţia ca
această folosire să rişte să lezeze interesele titularului
mărcii înregistrate;

c) cu denumirile de origine a produselor protejate în
conformitate cu Legea şi cu Aranjamentul de la
Lisabona privind protecţia denumirilor de origine a
produselor şi înregistrarea lor internaţională, precum
şi cu indicaţiile geografice din Republica Moldova,
exceptând cazurile când acestea sunt incluse ca ele-
mente neprotejate în marca înregistrată pe numele
persoanei autorizate să folosească o astfel de denu-
mire sau indicaţie, ţinând cont de prevederile regulii
3.2.c) din Regulament;

d) cu mărcile de conformitate înregistrate în modul
stabilit.

3.5. Nu se admite înregistrarea ca marcă sau
elemente ale ei, în conformitate cu art. 7(5) din Lege,
a semnelor deţinute şi folosite legal până la 1 ianuarie
1992, de două şi mai multe persoane juridice, inclusiv
de succesorii de drept ai acestora, pentru marcarea
unor mărfuri de acelaşi tip (omogene, similare) con-
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form listei mărcilor – proprietate a statului aprobată
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1080
din 08.10. 2001.

3.6. Nu pot fi înregistrate în calitate de mărci tridimen-
sionale, în conformitate cu art. 7(6) din Lege, forma
produsului şi ambalajul acestuia, care:

a) rezultă din proprietăţile produsului, adică forma care
este legată de natura produsului, destinaţia produ-
sului, utilizarea acestuia etc. O formă constituie în sine
natura produsului, dacă modificarea ei conduce la
schimbarea destinaţiei sau funcţiei produsului;

b) sunt necesare pentru obţinerea unui rezultat tehnic,
când nu există alternative pentru fabricarea acestui
produs. În acest scop se va examina existenţa alter-
nativelor tehnice care ar permite de a obţine o funcţie
identică (ar putea fi utilă o documentare în literatura
de brevete). În cazul în care sunt găsite alternative
tehnice, forma în cauză nu se consideră ca fiind
necesară tehnic;

c) atribuie valoare esenţială produsului.

Regula 4. Protecţia juridică a mărcii

4.1. Protecţia juridică a mărcii se asigură în baza
înregistrării ei la AGEPI  (art. 4(1) din Lege), cu excepţia
mărcilor notorii protejate fără înregistrare în confor-
mitate cu art. 6-bis al Convenţiei de la Paris. La sta-
bilirea notorietăţii unei mărci se vor lua în consideraţie:

a) gradul de cunoaştere a mărcii de către membrii unui
segment relevant de public în limitele ţării;

b) durata şi extinderea geografică a utilizării mărcii în
limitele şi în afara ţării;

c) durata, sporirea şi extinderea geografică a promo-
vării mărcii în limitele şi în afara ţării;

d) valoarea investiţiilor efectuate pentru promovarea
mărcii;

e) venitul de la realizarea produselor sau prestarea
serviciilor de compania titulară a mărcii;

f) valoarea calculată a mărcii în calitate de patrimoniu
al companiei;

g) numărul de cereri de la persoanele interesate în
obţinerea franchisingului sau licenţei pentru marcă pe
un anumit teritoriu;

h) informaţia privind volumul de vânzări de produse sau
prestări de servicii şi regiunile în care se vând produse
sau se prestează servicii cu marca respectivă;

i) gradul distinctivităţii inerente sau dobândite a
mărcii;

j) gradul exclusivităţii mărcii, natura şi extinderea folo-
sirii unei mărci identice sau similare de către terţi;

k) natura bunurilor şi serviciilor pentru care este folo-
sită marca;

l) gradul la care reputaţia mărcii simbolizează calitatea
produselor sau serviciilor;

m) extinderea valorii comerciale atribuite mărcii;

n) perioada primei utilizări, precum şi perioada folo-
sirii continue a mărcii ş.a.

4.2. Pentru marca înregistrată se eliberează un cer-
tificat de înregistrare (art. 5(1) din Lege).

4.3. Înregistrarea mărcii produce efecte pentru o
perioadă de 10 ani, cu începere de la data depozitului
naţional reglementar (art. 20(1) din Lege).

4.4. La cererea titularului înregistrarea mărcii poate fi
reînnoită pe un termen de 10 ani ori de câte ori este
necesar, cu condiţia achitării taxei stabilite.

4.5. Titularii mărcilor - proprietate a statului îşi vor
realiza drepturile asupra acestora în conformitate cu
actele legislative şi normative în vigoare.

4.6. Utilizarea mărcilor - proprietate a statului se efec-
tuează în baza licenţei, acordate prin contract de minis-
terele sau departamentele interesate, conform Regu-
lamentului cu privire la modul de folosire a mărcilor -
proprietate a statului, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului Republicii Moldova nr. 852 din 16.08.2001.

4.7. Conform art. 4(5) din Lege, în cazul în care pe
teritoriul Republicii Moldova este recunoscută ca
marcă notorie o marcă deja înregistrată pentru
anumite produse sau servicii, protecţia juridică a
mărcii notorii se extinde şi asupra altor produse sau
servicii, cu condiţ ia că folosirea de către o altă
persoană a mărcii identice sau similare pentru aceste
produse sau servicii va indica o legătură cu titularul
mărcii recunoscute notorii în Republica Moldova şi va
dăuna intereselor acestuia.
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SECŢIUNEA II.
CEREREA DE ÎNREGISTRARE

A MĂRCII

Regula 5.  Depunerea cererii

5.1. În conformitate cu art. 8(1) din Lege, cererea se
depune la AGEPI de către solicitant personal sau prin
reprezentant.

5.2. În conformitate cu art. 8(2) din Lege, persoanele
fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul,
permanent în străinătate acţionează în faţa AGEPI şi
gestionează obţinerea titlurilor de protecţie, menţine-
rea valabilităţii acestora, renunţarea la înregistrare sau
retragerea cererii numai prin intermediul reprezentan-
tului în proprietate industrială din Republica Moldova,
cu excepţia cazurilor când convenţiile internaţionale
la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.

5.3. Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci la
AGEPI se poate face:

a) direct (în acest caz persoana care depune cererea
prezintă un act de  identitate);

b) prin poştă.

5.4. Persoana care a primit documentele cererii
înscrie pe formularul cererii data de intrare şi  numărul
de intrare la AGEPI al documentelor şi semnează toate
exemplarele formularului cererii.

Regula 6. Cererea şi documentele ei

6.1. În conformitate cu art. 8(4) din Lege, cererea tre-
buie să se refere la o singură marcă. O singură marcă
se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în
ansamblul de elemente conform cererii de înregis-
trare.

6.2. Cererea de înregistrare a unei mărci trebuie să
conţină următoarele elemente:

a) solicitarea de înregistrare;

b) numele, prenumele (denumirea), adresa şi sem-
nătura solicitantului;

c) numele, prenumele, adresa şi semnătura repre-
zentantului, în cazul în care cererea se depune prin
reprezentant;

d) reproducerea mărcii şi descrierea acesteia;

e) indicarea denumirii produselor şi serviciilor, pentru
care se cere înregistrarea mărcii, grupate conform
CIPS şi precedată de numărul clasei căreia îi aparţine
denumirea.

6.3. Dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit se
prezintă o dată cu cererea, în original sau o copie
autentificată de bancă sau de contabilitatea AGEPI.

Documentele de plată trebuie să conţ ină datele
necesare pentru identificarea cererii depuse.

6.4. Documentele enumerate la regulile 6.2. şi 6.3. din
Regulament constituie depozitul naţional reglementar
(art. 9(1) din Lege).

6.5. După caz, cererea va fi completată cu următoarele
elemente:

a) procura sub semnătura privată a solicitantului, dacă
cererea se depune prin reprezentant;

b) solicitarea de recunoaştere a priorităţii mărcii în
temeiul convenţiilor la care Republica Moldova este
parte;

c) actele care confirmă prioritatea mărcii;

d) indicarea culorii (culorilor) mărcii, dacă solicitantul
cere protecţia ei în culori, ca element distinctiv;

e) regulamentul de folosire a mărcii colective (statutul
mărci colective);

f) pentru înregistrarea mărcii de conformitate - autori-
zaţia sau un alt act care să confirme exercitarea legală
a activităţii de certificare ori, dacă este cazul, dovada
înregistrării mărcii de conformitate în ţara de origine;

g) autorizaţia care confirmă dreptul solicitantului de a
folosi denumirea de origine a produsului, eliberată de
organul competent, dacă aceasta figurează în marca
solicitată.

Regula 7.  Limba

7.1. Cererea, în conformitate cu art. 8(7) din Lege, se
redactează în limba de stat.

7.2. Celelalte documente se depun în limba de stat
sau într-o altă limbă.

7.3. Dacă documentele, în conformitate cu regula 7.2 .
din Regulament, sunt prezentate într-o altă limbă, la
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cerere, în termen de 2 luni de la data depunerii ei, se
anexează traducerea acestora în limba de stat.

Regula 8. Numărul de exemplare

8.1. Cererea se prezintă la AGEPI în 2 exemplare.

8.2. Cererea va fi însoţită de reproducerea grafică sau
fotografică a mărcii, în dimensiuni de 8X8 cm, după
cum urmează:

a) 5 reproduceri ale mărcii în alb-negru şi 5 repro-
duceri în culori ale mărcii, când solicitantul revendică
cel puţin o culoare ca element distinctiv al mărcii;

b) 5 reproduceri ale mărcii în alb-negru, când nu se
revendică nici o culoare ca element distinctiv al mărcii;

c) o reproducere a mărcii în alb-negru, când se re-
vendică semnul verbal executat cu caractere standard
şi nu se revendică nici o culoare ca element distinctiv
al mărcii;

d) 5 exemplare ale mostrei de etichetă sau coleretă
în mărime naturală şi 5 exemplare de reproduceri ale
semnului solicitat cu dimensiunile 8x8 cm, când în
calitate de marcă se revendică o etichetă sau coleretă.

8.2.1. Dacă cererea conţine o declaraţie indicând că
marca este tridimensională, solicitantul va anexa re-
producerea grafică sau fotografică a mărcii în două
dimensiuni.

8.2.2. Reproducerea furnizată conform regulii 8.2.1.
din Regulament poate consta, la alegerea solicitan-
tului, dintr-o singură vedere sau din mai multe vederi,
diferite, ale mărcii.

8.2.3. În cazul reproducerii unei mărci tridimensionale
care nu redă în mod suficient detaliile mărcii, AGEPI
poate solicita furnizarea unui număr de până la 6
vederi diferite ale mărcii şi/sau o descriere verbală a
acestei mărci.

8.3. Documentele anexate la cerere se prezintă într-
un singur exemplar.

Regula 9. Formularul cererii

9.1. Cererea se depune pe un formular- tip aprobat
de AGEPI şi trebuie să conţină toate datele necesare
conform regulii 6.2. din Regulament.

9.2. Dacă spaţiul rezervat unor rubrici este insuficient
pentru amplasarea datelor corespunzătoare, aceste

date vor fi prezentate în acelaşi mod pe o filă supli-
mentară, iar în rubrica respectivă a cererii se va face
menţiunea: “vezi continuarea pe fila suplimentară”.

9.3. Rubrica I conţine solicitarea de înregistrare a
mărcii.

Tot la rubrica I, completând cu un X una din căsuţele
corespunzătoare, plasate la codul (550), se indică
tipul semnului solicitat: verbal, figurativ, combinat, tri-
dimensional şi respectiv faptul că acest semn este:
individual, colectiv, de certificare, marcă proprietate a
statului.

9.4. La rubrica II, la codul (730), se indică datele de
identificare ale solicitantului: numele, prenumele per-
soanei fizice sau denumirea completă a persoanei
juridice, adresa completă, telefonul şi faxul (cu prefixul
zonei), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI.

9.5. La rubrica III, la codul (740), se indică datele de
identificare ale reprezentantului, dacă cererea se
depune prin reprezentant: numele, prenumele, adresa
completă, telefonul şi faxul, numărul procurii.

9.6. La rubrica IV, la codul (750), se indică adresa
pentru corespondenţă, numele şi prenumele persoa-
nei împuternicite pentru corespondenţa cu AGEPI,
după caz.

9.7. La rubrica V, la codul (540), se lipeşte reprodu-
cerea semnului solicitat în formă de fotografie, impri-
mat sau reproducere grafică cu dimensiunile 8x8 cm.

Reproducerea semnului solicitat se prezintă în acea
culoare sau combinaţie de culori în care se cere
înregistrarea mărcii.

Reproducerea semnului solic itat trebuie să fie
suficient de clară, încât să fie posibilă multiplicarea
ei într-un număr nelimitat de copii.

La codul (591) se indică culorile revendicate ca ele-
ment distinctiv al mărcii, completând cu un X una din
căsuţele corespunzătoare şi indicând expres dacă
marca este în alb-negru sau în culori.

Dacă se cere înregistrarea semnului color, se va in-
dica denumirea culorilor revendicate. Descrierea
culorilor va corespunde celor aplicate în semn.

La codul (526) se indică elementele mărcii care nu
pot fi înregistrate independent asupra cărora solicitan-
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tul nu poate revendica un drept exclusiv (de exemplu,
termenii descriptivi, generici sau uzuali)

9.8. Rubrica VI se completează numai în cazul
depunerii cererii divizionare. La această rubrică se
indică numărul şi data depunerii cererii divizionare.

9.9. La rubrica VII solicitantul care doreşte să folo-
sească dreptul de prioritate indică la codul (330) - codul
ţării în care a fost depusă cererea iniţială conform
normei ST. 3 OMPI, la codul (320) - data priorităţii
invocate şi la codul (310) - numărul cererii iniţiale -
pentru prioritatea convenţională.

Dacă a fost invocată prioritatea de expoziţie, la codul
(230) se indică locul, data (care corespunde cu data
introducerii produselor în expoziţie) şi denumirea
expoziţiei.

9.10. Rubrica VIII se completează la codul (800), dacă
solicitantul cere transformarea înregistrării interna-
ţionale în cerere naţională, în conformitate cu art. 9
quinquies al Protocolului. În acest caz solicitantul
indică ţara de origine a înregistrării, numărul înre-
gistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale
sau data extinderii teritoriale pentru Republica
Moldova, data excluderii înregistrării din registrul
internaţional.

9.11. La rubrica IX, la codul (571), se prezintă o
descriere succintă a mărcii solicitate care serveşte
înţelegerii esenţei şi identificării semnului solicitat.

9.11.1. Descrierea va conţine caracteristica semnului
solicitat: descrierea elementelor constitutive, semni-
ficaţia semantică a semnului în ansamblu şi a părţilor
lui.

9.11.2. Dacă semnul verbal sau o parte a lui nu are
semnificaţie semantică, se va indica modalitatea
formării lui, de exemplu, primele silabe ale câtorva
cuvinte, abrevierea, cuvântul fantezist etc.

9.11.3. Dacă semnul sau o parte a lui este figurativă,
se va prezenta descrierea tuturor elementelor compo-
nente şi se va indica semnificaţia semantică,  dacă
aceasta există.

9.11.4. Dacă semnul figurativ are un caracter abstract,
se va indica ce anume simbolizează el.

9.11.5. La codul (541) se indică caracterele semnului
verbal (standarde, nestandarde).

9.12. Dacă semnul verbal este prezentat în alte
caractere decât cele latine, la rubrica X, la codul (561),
se va alătura transliterarea acestor caractere.

9.13. La rubrica XI, la codul (566), se prezintă tra-
ducerea în limba de stat, dacă semnul are semnificaţie
semantică şi  când marca se compune, în tot sau în
parte, din cuvinte într-o altă limbă.

9.13.1. Dacă semnul verbal nu are o circulaţie largă în
limba de stat (de exemplu, denumiri istorice, cuvinte
arhaice, termeni speciali), se va indica semnificaţia lui.

9.14. La rubrica XII, la codul (511), se indică lista de
produse şi servicii, pentru care este cerută înregi-
strarea mărcii, grupate conform claselor CIPS şi
expuse în termeni precişi, necesari pentru identi-
ficarea denumirii produselor şi serviciilor (de prefe-
rinţă, termeni acceptaţi în CIPS) şi precedată de
numărul clasei corespunzătoare.

Dacă se cere protecţia mărcii pentru toate produsele
sau serviciile încadrate într-o clasă CIPS, la rubrica
XII se indică lista acestei clase conform CIPS.

Dacă spaţiul rezervat rubricii este insuficient pentru
enumerarea completă a produselor şi serviciilor, se
indică doar numerele claselor, iar lista completă a
produselor şi serviciilor, pentru care este cerută
înregistrarea mărcii, se anexează.

9.15. La rubrica XIII se indică lista documentelor
anexate, enumerate la regulile 10 şi 11 din  Regu-
lament, completându-se cu un X căsuţele corespunză-
toare şi arătând numărul de exemplare şi numărul de
file din fiecare exemplar al documentelor anexate.
Documentele pentru care nu este rezervat spaţiu
aparte în formularul cererii se vor indica la diviziunea
“Alte documente”, arătând denumirea lor concretă.

9.16. La rubrica XIV cererea se semnează de către
solicitant sau de către reprezentant, indicând data
completării formularului cererii. Tot aici se indică funcţia
semnatarului şi semnătura lui cu indicarea numelui şi
prenumelui. În cazul în care la cerere sunt anexate file
suplimentare, ele se vor semna în acelaşi mod.

9.17. Rubrica XV se completează de AGEPI.

La rubrica XV a) se indică numele ş i prenumele,
numărul actului de identitate al persoanei care a
depus documentele cererii la AGEPI.
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La rubrica XV b) semnează persoana care a primit
documentele cererii.

9.18. Rubrica XVI se completează de AGEPI în cazul
când solicitantului i se trimite un exemplar al cererii
în calitate de act ce confirmă acceptarea cererii în
vederea examinării, cu indicarea numărului şi datei
de ieşire.

Regula 10. Cerinţele prevăzute pentru
documentele anexate la cerere

10.1. La cerere se anexează, în conformitate cu art.
7(4)c) din Lege, documentul eliberat de organul com-
petent care certifică dreptul solicitantului de a folosi
indicaţia geografică din Republica Moldova, în cazul
când o asemenea indicaţie figurează în marca pentru
care se cere înregistrarea.

10.2. La cererea depusă prin reprezentant se ane-
xează procura care confirmă împuternicirile acestuia.

10.2.1. Procura pentru reprezentarea persoanei fizice
sau juridice cu domiciliul permanent în afara Repu-
blicii Moldova poate fi eliberată de către solicitant sau
de către altă persoană împuternicită în modul cores-
punzător.

10.2.2. Procura trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:

l să fie eliberată pentru gestiunea unei singure
sau câtorva cereri de înregistrare a mărcii;

l să conţină data eliberării;

l să stabilească limitele împuternicirilor repre-
zentantului;

l să fie semnată de persoana care a eliberat-o.

10.2.3. Termenul de valabilitate a procurii nu poate
depăşi 3 ani. Dacă în procură nu se indică termenul
pentru care este eliberată, aceasta se consideră
valabilă în cursul unui an de la data eliberării.

10.2.4. Persoanele fizice cu domiciliul în afara
Republicii Moldova şi persoanele străine vor redacta
procura în modul stabilit la regula 10.2.2. din Regu-
lament.

10.2.5. Dacă procura este eliberată pe numele mai
multor reprezentanţi, înregistraţi la AGEPI, oricare
dintre ei poate gestiona procedurile privind înregi-
strarea mărcii.

10.3. Dacă în cerere este invocată o prioritate con-
venţională, se va anexa, în conformitate cu art. 10 (2)
din Lege, copia cererii iniţiale.

10.4. Dacă în cerere este invocată o prioritate de
expoziţie, se va anexa certificatul care confirmă dreptul
de a invoca o asemenea prioritate.

10.5. Certificatul prezentat de solicitant trebuie să
confirme statutul expoziţiei ca expoziţie internaţională
oficială sau recunoscută oficială, organizată pe terito-
riul uneia din ţările-părţi la Convenţia de la Paris şi
trebuie să cuprindă: numele persoanei care a expus
produsele, marca, precum şi data la care s-a făcut
expunerea publică a acesteia. Certificatul trebuie să
fie autentificat de administraţia sau comitetul de
organizare al expoziţiei respective.

Regula 11. Materiale suplimentare

11.1. În cazul în care marca solicitată conţine elemente
din categoria celor enumerate în art. 7(2)b) din Lege,
la cerere se alătură documentaţia care confirmă
acordul organului competent privind:

l utilizarea simbolurilor de stat în marca de
produse şi/sau de servicii conform prevederilor
regulamentului privind modul şi condiţiile de
acordare a permisiunii de folosire a denumirii
oficiale sau istorice a statului în marca de
produse şi/sau de servicii sau conform permi-
siunii organului competent;

l utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
şi a denumirilor complete sau abreviate ale
organizaţiilor internaţionale interguvernamen-
tale în marca de produs şi/sau de serviciu con-
form permisiunii autorităţii publice centrale
competente;

l utilizarea semnelor, sigiliilor oficiale de control,
de garanţie şi de marcare conform permisiunii
posesorilor acestor însemne;

l utilizarea simbolurilor şi denumirilor oficiale sau
istorice ale altor state conform permisi-unii
organelor competente ale acestor state.

11.2. Dacă semnul solicitat conţine data fondării
unităţii, reproduceri ale decoraţiilor conferite produ-
selor sau serviciilor pe care le desemnează, solici-
tantul va alătura la cerere documentele ce confirmă
data fondării, drepturile asupra acestor decoraţii.
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11.3. Dacă este necesar, la cerere se vor anexa
următoarele:

l consim ţământul persoanelor renumite, al
moştenitorilor lor, al organului competent
corespunzător privind înregistrarea ca marcă a
semnului care reproduce nume, prenume,
pseudonime şi derivate ale acestora, portrete şi
facsimile ale unor asemenea persoane;

l acordul titularului dreptului de autor sau al
succesorului său în drepturi privind înregi-
strarea ca marcă a denumirilor corespunză-
toare, cunoscute în Republica Moldova, de ope-
re ştiinţifice, literare şi de artă sau a citatelor şi
personajelor din ele, a operelor de artă sau a
fragmentelor din ele;

l documentul care confirmă că denumirea de
firmă sau o parte a acesteia aparţine persoanei
care a depus cererea de înregistrare a mărcii,
dacă marca solicitată con ţine o asemenea
denumire sau o parte a acesteia;

l documentul care confirmă că desenul/modelul
industrial folosit în marcă aparţine solicitantului
(de exemplu, copia certificatului de înregistrare).

11.4. Se admite depunerea materialelor suplimentare şi
documentelor anexate la cerere prin fax sau prin mijloace
electronice de transmisie,  cu condiţia prezentării în termen
de 2 luni a originalului pe hârtie sub semnătura privată a
solicitantului sau reprezentantului. Originalul va fi însoţit
de o scrisoare ce identifică documentele transmise an-
terior prin unul din aceste mijloace.

SECŢIUNEA III.

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE
A  MĂRCII LA  AGEPI

Regula 12. Reprezentarea

12.1. Solicitantul sau titularul unei mărci poate fi
reprezentat, în procedurile în faţa AGEPI, printr-un
reprezentant.

12.2. Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul,
respectiv sediul, permanent în străinătate acţionează
în faţa AGEPI numai prin intermediul reprezentantului
din Republica Moldova, cu excepţia cazurilor când
convenţiile internaţionale la care Republica Moldova
este parte prevăd altfel.

12.3. Desemnarea reprezentantului se face printr-o
comunicare scrisă, denumită procură, care se pre-
zintă la  AGEPI conform  cerinţelor stabilite la regulile
10.2.1. … 10.2.2. din Regulament, sub semnătura
privată a solicitantului şi nu necesită autentificare
notarială.

12.4. Procura se va putea referi la una sau mai multe
cereri ori mărci înregistrate sau la toate cererile ori
mărcile înregistrate existente sau viitoare ale
persoanei care a dat mandatul. În acest caz pentru
fiecare cerere şi înregistrare la care se referă procura
trebuie să fie prezentată o copie separată a acesteia.

12.5. Procura poate să limiteze la anumite acte dreptul
de a acţiona al reprezentantului. Orice act solicitat prin
reprezentant cu privire la retragerea unei mărci sau la
renunţarea la o cerere de înregistrare a unei mărci va
putea fi făcut numai pe baza unei menţiuni speciale,
care să indice expres actul retragerii sau renunţării.

12.6. În cazul în care solicitantul a desemnat un
reprezentant, acesta poate semna cererea pe baza
procurii date de solicitant. Dacă în termen de 2 luni
de la data depozitului cererii procura nu este prezentată
la AGEPI şi dacă solicitantul nu prezintă în termenul
stabilit o solicitare motivată de prelungire a acestui
termen, dar nedepăşind 2 luni, cererea nu va produce
nici un efect şi va fi respinsă.

12.7. În cazul în care o comunicare referitoare la o
cerere sau la o marcă înregistrată este trimisă la
AGEPI de o persoană care se prezintă ca fiind
reprezentant, şi AGEPI nu este în momentul primirii
comunicării în posesia procurii de reprezentare,
AGEPI va solicita prezentarea procurii în termen de 2
luni de la data expedierii notificării. Dacă procura nu
va fi prezentată în termenul stabilit, comunicarea nu
va produce nici un efect, considerându-se că nu a fost
primită de AGEPI.

12.8. Orice ac ţiune a reprezentantului în limitele
împuternicirilor stabilite prin procură sau orice acţiune
a AGEPI faţă de reprezentant produce aceleaşi efecte
ca şi acţiunea solicitantului sau, respectiv, acţiunea
faţă de solicitant.

12.9. În cazul în care  AGEPI constată că un reprezen-
tant a fost desemnat pentru o cerere sau pentru o
marcă înregistrată, se înscrie în Registrul Naţional al
Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau corespunzător
în Registrul Naţional al Mărcilor men ţiunea că
solicitantul sau titularul are reprezentant, precum şi
numele şi adresa reprezentantului.
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12.10. Orice înscriere cu privire la desemnarea unui
reprezentant conform regulii 12.9. din Regulament
este radiată, în cazul în care radierea este cerută printr-
o comunicare scrisă semnată de solicitant, titular sau
reprezentant.

12.11. Radierea înscrierii reprezentantului produce
efect de la data la care AGEPI a primit comunicarea
de solicitare a radierii conform regulii 12.10. din
Regulament.

12.12. Reprezentarea este valabilă până la epuizarea
împuternicirilor indicate în procură, în termenul lor de
valabilitate. Împuternicirile indicate în procură pot fi
suspendate înainte de termen de către solicitant sau
de către succesorul său în drepturi prin depunerea
unei cereri în acest sens la AGEPI (retragerea procurii),
precum şi în cazul renunţării  persoanei, căreia i-a fost
eliberată procura, lichidării persoanei juridice, dece-
sului persoanei fizice etc.

În caz dacă expiră termenul procurii, AGEPI va notifica
solicitantul despre aceasta şi va continua corespon-
denţa cu el până la prezentarea unei noi procuri.

12.13. AGEPI este în drept să ceară prezentarea
dovezilo r  în cazurile care cad sub inc iden ţa
regu lilo r  12 .2 . … 12.12. din  Regu lament ş i a
dovezilor suplimentare, dacă există dubii rezo-
nab ile p rivind  ver idicitatea or icărei ind ica ţ i i
conţinute în procură.

Regula 13. Corespondenţa

13.1. Solicitantul, reprezentantul lui împuternicit sau
persoana desemnată pentru corespondenţă întreţin
corespondenţa cu AGEPI pentru fiecare cerere în
parte.

13.2. Materialele expediate la AGEPI după depunerea
cererii trebuie să con ţină o referin ţă la numărul
acesteia (numărul cererii sau numărul de intrare), data
depunerii ei şi semnătura solic itantului sau a
reprezentantului lui.

13.3. Materialele care nu conţin referinţa la numărul
cererii se returnează expeditorului fără a fi examinate.

13.4. Materialele solicitate de AGEPI în procesul
gestiunii cererii se prezintă în termenele stabilite de
Lege şi de Regulament.

Regula 14. Termene

14.1. Calcularea termenelor de prezentare a materia-
lelor pretinse de AGEPI începe de la data la care
solicitantul sau reprezentantul său a primit actele de
procedură.

14.2. Orice termen exprimat în unul sau mai mulţi ani
expiră în anul următor care se ia în considerare, în
luna cu acelaşi nume şi în ziua de acelaşi ordin cu
luna şi ziua în care a avut loc evenimentul de la care
începe calcularea termenului; dacă luna următoare
care se ia în considerare nu are o zi de acelaşi ordin,
termenul expiră în ultima zi a acestei luni.

14.3. Orice termen exprimat în una sau mai multe luni
expiră în luna următoare care se ia în considerare, în
ziua de acelaşi ordin cu ziua în care a avut loc
evenimentul de la care începe calcularea termenului;
dacă luna următoare care se ia în considerare nu are
o zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a
acestei luni.

14.4. Orice termen exprimat într-un anumit număr de
zile începe din ziua următoare aceleia în care a avut
loc evenimentul şi expiră în ultima zi a calculului.

14.5. Dacă un termen oarecare, în cursul căruia o
corespondenţă sau o taxă trebuie să parvină la AGEPI,
expiră într-o zi în care AGEPI nu este deschisă
publicului pentru efectuarea operaţiilor oficiale sau
într-o zi când nu se predă poşta curentă, termenul se
sfârşeşte în prima zi în care nu mai există nici una din
aceste două împrejurări.

14.6. Actele de procedură, trimise prin poştă la AGEPI,
se consideră îndeplinite în termen, dacă au fost pre-
date la oficiul poştal înainte de expirarea termenului.

14.7. Neîndeplinirea actelor de procedură în terme-
nele notificate de AGEPI nu atrage sanc ţiunile
prevăzute de Lege şi Regulament, dacă solicitantul
dovedeşte că a fost împiedicat printr-o împrejurare
mai presus de voin ţa lui ş i dacă îndeplineşte
procedura într-un termen de 2 luni de la încetarea
cauzei.

Regula 15. Consultarea documentelor
cererii

15.1. Solicitantul poate lua cunoştinţă de cererea
depusă sau de documentele referitoare la ea atât di-
rect la AGEPI, stabilind în prealabil data şi timpul
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consultării, cât şi prin solicitarea copiei cererii, a
documentelor referitoare la ea sau a părţilor lor.

15.2. La solicitarea persoanelor interesate, AGEPI
poate prezenta orice informaţie ce se conţine în
Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a
Mărcilor.

15.3. Acţiunile în conformitate cu regulile 15.1. şi 15.2.
din Regulament se efectuează doar cu condiţia achi-
tării de către solicitant a taxei stabilite. Organele de
drept iau cunoştinţă de materialele cererii gratuit.

Regula 16. Consultarea materialelor
indicate de examinare

16.1. Solicitantul este în drept să consulte materialele
indicate în decizia examinării.

16.2. În termen de 2 luni de la data primirii deciziei
privind cererea, solicitantul este în drept să ceară de
la AGEPI copiile acestor materiale.

16.3. Copiile materialelor cerute se expediază solici-
tantului, dacă plata pentru serviciul respectiv a fost
efectuată conform taxelor stabilite.

Regula 17. Examinarea cererii
cu participarea solicitantului

17.1. Examinarea cererii cu participarea solicitantului
sau a reprezentantului acestuia se efectuează în cazul
în care sunt necesare explicaţii suplimentare privind
semnul solicitat, lista de produse şi servicii, precum
şi în scopul clarificării punctului de vedere al solici-
tantului referitor la conformitatea semnului solicitat cu
condiţiile de înregistrare.

17.2. Examinarea cererii cu participarea solicitantului
se efectuează la propunerea AGEPI sau la cererea
primului, după familiarizarea ambelor părţi cu proble-
mele în cauză.

17.3. Problemele ridicate de examinare pot fi expuse
într-o notificare care conţine suplimentar şi comuni-
carea privind oportunitatea unei întâlniri.

17.4. Problemele ridicate de solicitant pot fi expuse într-
un demers prin care se cere o întâlnire cu examinarea.

17.5. Conform art. 12(3) din Lege, solicitantul va
prezenta răspunsul la notificare în termen de 2 luni
de la data primirii ei, indiferent de faptul dacă inten-
ţionează sau nu să participe la examinarea cererii.

17.6. Data şi ora examinării cererii se coordonează în
prealabil. În cazul schimbării circumstanţelor, partea
care la data stabilită nu are posibilitate să participe la
examinarea cererii, anunţă imediat celeilalte părţi
acest fapt.

17.7. La examinarea cererii poate lua parte reprezen-
tantul solicitantului, în condiţiile prevăzute la regula 12
din Regulament.

Regula 18. Prelungirea termenului
de prezentare a documentelor anexate

la cerere şi a materialelor pretinse
de AGEPI

18.1. La demersul solicitantului pot fi prelungite urmă-
toarele termene:

a) termenele de prezentare a documentelor indicate
la regulile 10.1., 10.2., 11.1....11.3. din Regulament şi
cele prevăzute la art. 12(3) din Lege;

b) termenele de prezentare a materialelor supli-
mentare pretinse de examinare, dar nu mai mult decât
pentru 3 luni de la data expirării termenului stabilit.

Concomitent cu cererea de prelungire a termenului
se prezintă şi dovada de plată a taxei în cuantumul
stabilit pentru această procedură.

18.2. Cererea de prelungire a termenului se depune
în cursul a 2 luni de la data la care solicitantul a primit
notificarea.

18.3. Termenul de prezentare a materialelor pretinse
nu va fi prelungit, dacă cererea în acest sens nu va fi
depusă în termenul stabilit, de asemenea, dacă nu
va fi prezentată dovada de plată a taxei sau dacă taxa
achitată nu va corespunde cuantumului stabilit.

Regula 19. Repunerea în termene

19.1. Dacă solic itantul a omis termenul pentru o
acţiune de procedură sau pentru depunerea contes-
taţiei la Comisia de Apel a AGEPI, acest termen poate
fi restabilit în cel mult 6 luni de la data expirării lui, în
baza unei cereri scrise depuse de solic itant, cu
condiţia stabilirii că neîndeplinirea acţiunii în termen
a avut loc neintenţionat.

19.2. Repunerea în termene se efectuează cu condiţia
achitării taxei stabilite ş i indicării în cererea de
repunere în termen a motivului neîndeplinirii acţiunii
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în termen. Dacă documentele necesare şi dovada de
plată a taxei în cuantumul stabilit nu vor fi prezentate
concomitent cu cererea de repunere în termene
omise, ultima se va considera nedepusă.

19.3. Dacă se constată neîndeplinirea cel puţin a uneia
din cerinţele sus-indicate, cererea de repunere în
termene omise nu se acceptă, fapt ce i se notifică
solicitantului.

Regula 20. Retragerea cererii

20.1. Cererea poate fi retrasă de către solicitant, în
conformitate cu art. 15(1) din Lege, la orice etapă a
examinării.

20.2. Cererea de înregistrare a mărcii colective poate
fi retrasă, în conformitate cu art. 15(2) din Lege, numai
cu acordul tuturor persoanelor juridice care au dreptul
să folosească această marcă.

20.3. Cererea de înregistrare a mărcii se consideră
retrasă din data adoptării deciziei de retragere a cererii.

20.4. Cererea retrasă nu comportă urmări juridice.

20.5. Cererea retrasă nu se ia în considerare în
procesul examinării altor cereri.

20.6. Prevederile regulilor 20.3. şi 20.4. din Regula-
ment se extind, de asemenea,  asupra cererilor con-
siderate retrase. În acest caz data, de la care cererea
se consideră retrasă, este data adoptării deciziei con-
form căreia cererea se consideră retrasă.

20.7. Solicitantului i se notifică decizia adoptată.

Regula 21. Executarea procedurilor
în regim de urgenţă

21.1. Solicitantul poate cere efectuarea procedurilor
de examinare formală, examinare în fond şi eliberarea
certificatului  în regim de urgenţă.

21.2. În cererea de efectuare a procedurilor în regim
de urgenţă, întocmită în formă liberă, se indică
procedurile în cauză.

21.3. O dată cu cererea de efectuare a procedurilor în
regim de urgenţă se prezintă dovada de plată a taxei
în cuantum majorat de două ori faţă de cel stabilit.

21.4. Termenul efectuării procedurii în regim de
urgenţă este de două ori mai mic decât cel stabilit.

SECŢIUNEA IV.
EXAMINAREA CERERII

Regula 22. Înregistrarea cererii

22.1. Cererii depuse în limba de stat la AGEPI i se
atribuie un număr de înregistrare şi data depunerii.

22.2. Solicitantul este informat despre primirea cererii,
indicându-se numărul şi data de înregistrare.

22.3. Cererea care nu este prezentată în limba de stat
nu se înregistrează, returnându-i-se persoanei care
a depus-o.

Regula 23. Examinarea formală a cererii

23.1. În termen de o lună de la data primirii cererii
AGEPI efectuează examinarea formală a ei. Dacă
solicitantul a fost notificat, intervalul de timp de la
expedierea notificării şi până la primirea răspunsului
la notificare, nu se ia în calcul.

23.2. În funcţ ie de rezultatul examinării formale
solicitantului i se returnează un exemplar al cererii
drept confirmare a acceptării cererii  spre examinare
sau i se notifică respingerea ei.

23.3. În procesul examinării formale se verifică
prezen ţa următoarelor date şi/sau documente şi
conformitatea lor cu cerinţele stabilite:

a) cererea de înregistrare a semnului în calitate de
marcă;

b) indicarea numelui, prenumelui (denumirii) solici-
tantului, a adresei lui;

c) numele şi adresa reprezentantului, dacă acesta
există;

d) reproducerea clară şi distinctă a mărcii a cărei
înregistrare este cerută;

e) lista de produse şi/sau servicii pentru care este
cerută înregistrarea mărcii grupate conform claselor
CIPS;

f) descrierea semnului solicitat;

g) dovada de plată a taxei stabilite pentru depunerea
cererii şi examinarea semnului solicitat, al cărei termen
de plată este data depunerii cererii. Dacă cererea
conţine documentele prevăzute la art. 8(5) din Lege,
iar taxa pentru depunerea cererii şi examinarea
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semnului solicitat a fost plătită parţial, se permite
achitarea ei timp de:

l 2 luni, recunoscând data depozitului naţional
reglementar conformă cu data de depunere a
cererii;

l 6 luni, recunoscând data depozitului conformă
cu data achitării taxei stabilite.

În cazul în care solicitantul nu achită taxa în termen de
6 luni, cererea se consideră nedepusă;

h) copia cererii iniţiale, în cazul în care este invocată o
prioritate convenţională;

i) existenţa actului care confirmă legitimitatea invocării
priorităţii de expoziţie;

j) indicarea culorii (culorilor) mărcii, dacă solicitantul
cere protecţia ei în culori;

k) regulamentul de folosire a mărcii colective, dacă
cererea se referă la o marcă colectivă;

l) procura eliberată reprezentantului, dacă acesta
există;

m) traducerea documentelor anexate la cerere,
depuse într-o altă limbă decât limba de stat;

n) acordul organelor competente respective sau al
persoanelor respective sau documentul care confirmă
dreptul solicitantului de a folosi în marca solicitată
elementele menţionate la regulile 10.1., 11.2. şi alin.
3 al regulii 11.1. din  Regulament.

o) existenţa autorizaţiei sau unui alt act care să con-
firme exercitarea legală a activităţii de certificare sau,
dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de
conformitate în ţara de origine dacă cererea se referă
la o marcă de conformitate.

23.4. Data depozitului naţ ional reglementar se
consideră, în conformitate cu art. 9 din Lege, data la
care a fost depusă la AGEPI cererea, ce corespunde
cerinţelor prevăzute la regula 23.3. a), b), d), e), din
Regulament şi dovada de plată a taxei stabilite sau
data prezentării ultimului dintre documentele sus-
menţionate, dacă acestea nu au fost prezentate
concomitent.

23.5. Lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a
documentelor, indicate la regula 23.3. c), f), h), i), j), k),
l), m), n), o) din Regulament sau lipsa conformităţii

lor cu cerinţele stabilite în Regulament, nu vor îm-
piedica stabilirea datei  de depozit a cererii.

Regula 24. Notificarea privind
necesitatea prezentării documentelor
lipsă sau a introducerii modificărilor

în documentele cererii

24.1. Dacă în procesul examinării formale se constată
că lipsesc unele documente sau documentele anexa-
te la cerere nu îndeplinesc cerin ţele stabilite în
Regulament, solicitantului i se trimite o notificare cu
indicarea iregularităţilor depistate şi cu propunerea
de a prezenta datele şi/sau documentele lipsă ori
modificările lor.

24.2. Temeiuri pentru notificare:

a) lipsa în materialele cererii a datelor ş i/sau a
documentelor, indicate la regula 23.3. b), c), e), f) din
Regulament;

b) lipsa dovezii de plată a taxei sau a datelor care să
confirme că taxa a fost achitată în contul AGEPI sau
lipsa de conformitate a sumei taxei achitate cu
cuantumurile stabilite;

c) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a docu-
mentelor, indicate la regula 23.3. h), i), j), k), l), m), n),
o) din Regulament;

d) nerespectarea cerinţelor prescrise la regula 23.3. d)
din Regulament (reproducerea mărcii nu este sufi-
cient de clară);

e) nerespectarea cerinţelor prescrise la regula 2.1.4.
din Regulament (semnul verbal tradus în 2 sau mai
multe limbi în cadrul aceleiaşi mărci).

24.3. Răspunsul la notificarea examinării, în conformi-
tate cu regula 24.2. a), d) din Regulament, trebuie să
fie prezentat în termen de 2 luni de la  data primirii
notificării. În cazul în care solicitantul nu a prezentat în
termenul stabilit materialele indicate în notificare sau
o solicitare motivată de prelungire a acestui termen,
care nu  va depăşi 2 luni, cererea se consideră
nedepusă (art. 12(3) din Lege).

Răspunsul la notificarea examinării, în conformitate
cu regula 24.2. e) din Regulament, trebuie să fie
prezentat în termen de 2 luni de la data primirii
notificării. În cazul în care solicitantul nu prezintă în
termenul stabilit cererea de divizare a cererii iniţiale,
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în conformitate cu regula 49.1.alin. 2 din Regulament,
sau nu indică expres varianta aleasă a semnului ver-
bal din cererea iniţială sau nu depune o solicitare
motivată de prelungire a acestui termen, dar nu mai
mult decât pentru 2 luni, va fi examinat doar primul
semn verbal în ordinea înscrierii.

24.4. Documentele la care se face  referire la regula
24.2. c) din Regulament, pot fi prezentate la AGEPI în
decurs de 2 luni de la data de depozit a cererii. În cazul
în care solicitantul nu va prezenta în termenul stabilit
materialele indicate sau o solicitare motivată de
prelungire a acestui termen, dar nu mai mult decât
pentru 2 luni, cererea se va considera retrasă.

Regula 25. Verificarea achitării taxei

25.1. Materialele anexate la cerere se verifică pentru
a constata dacă în ele figurează dovada de plată a taxei
în cuantumurile stabilite pentru depunerea cererii şi
examinarea semnului solicitat.

25.2. Dacă dovada de plată a taxei (sau a datelor care
să confirme că taxa a fost achitată în contul AGEPI)
lipseşte, solicitantului i se notifică necesitatea prezen-
tării ei în termen de 2 luni de la data primirii notificării
respective sau în termenele prevăzute la regula 23.3.
g) din Regulament.

25.3. Dacă solicitantul nu va prezenta în termenul
stabilit dovada de plată a taxei stabilite, cererea se va
considera nedepusă.

Dacă taxa achitată parţial la depunerea cererii nu va fi
achitată integral conform regulii 23.3. g) din  Regula-
ment, cererea se va considera nedepusă.

25.4. Dacă potrivit dovezii de plată a taxei aceasta a
fost achitată într-un cuantum mai mic decât cel stabilit
pentru depunerea cererii referitoare la o clasă CIPS,
iar în termen de 2  luni de la data primirii notificării
respective solicitantul nu a  confirmat documentar
achitarea diferenţei,  cererea se consideră nedepusă.

25.5. Dacă dovada de plată a taxei confirmă achitarea
acesteia în cuantumul stabilit pentru depunerea cererii
referitoare la o clasă CIPS, dar nu corespunde numă-
rului de clase CIPS pentru care se cere înregistrarea,
fiind mai mică, solicitantului i se propune ca în termen
de 2 luni de la primirea notificării să plătească dife-
renţa sau să limiteze numărul de clase pentru care
este cerută înregistrarea mărcii.

25.6. Dacă până la expirarea a 2 luni nu va fi prezentată
dovada care să confirme că a fost plătită diferenţa şi
că taxa este achitată în cuantumul stabilit, examinarea
cererii va cuprinde doar clasele limitate de solicitant,
iar dacă o asemenea limitare lipseşte - clasele CIPS
indicate primele în cerere.

Regula 26. Decizia de acceptare
a cererii în vederea examinării

26.1. Dacă materialele cererii corespund cerinţelor
stabilite la regula 23.3. a), b), c), d), e), f), g) din
Regulament, de asemenea, dacă solic itantul a
prezentat la timp datele şi documentele necesare, se
decide acceptarea cererii în vederea examinării şi se
atribuie data şi numărul depozitului naţional regle-
mentar şi datele respective se introduc în Registrul
Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor.

Registrul este accesibil publicului. Modul de prezen-
tare a datelor incluse în registru se stabileşte de AGEPI
(regulile 15.2. şi 15.3. din Regulament).

26.2. Solicitantului i se trimite un exemplar al cererii
cu indicarea datei de depozit şi a numărului cererii.
La acesta se alătură, după caz, notificarea privind:

a) posibilitatea stabilirii priorităţii convenţionale sau
de expoziţie în perioada examinării semnului solicitat,
cu condiţia prezentării documentelor ce confirmă
legitimitatea invocării priorităţii în termen de 3 luni de
la data depunerii cererii la AGEPI;

b) posibilitatea concretizării în perioada examinării
semnului solicitat a cuantumului taxei care trebuie
achitată pentru depunerea cererii şi examinarea
semnului solicitat în urma analizei listei de produse
şi servicii pentru care se cere înregistrarea mărcii;

c) necesitatea prezentării altor date şi/sau documente
prevăzute de Lege şi Regulament.

Regula 27. Decizia de respingere
a cererii în urma examinării formale

27.1. Dacă  materialele prezentate de solicitant sau
răspunsul la notificarea examinării nu conţin datele
şi/sau documentele necesare, se adoptă decizia de
respingere a cererii.

27.2.  În decizia de respingere a cererii se prezintă
motivele în temeiul cărora ea a fost adoptată.
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Regula 28. Examinarea semnului
solicitat

28.1. În conformitate cu art. 13(1) din Lege, exami-
narea semnului solicitat constă în verificarea
îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 7 din Lege.

28.2. În funcţie de rezultatele examinării semnului
solicitat AGEPI adoptă decizia de publicare sau de
respingere a cererii care i se notifică solicitantului în
termen de 10 zile de la data adoptării deciziei.

Regula 29. Verificarea conformităţii
semnului solicitat cu condiţiile

de înregistrare

29.1. Examinarea semnului solicitat se efectuează în
termen de 9 luni de la data adoptării deciziei de
acceptare a cererii în vederea examinării. În cazul
notificării solicitantului, termenul de la expedierea noti-
ficării şi până la primirea răspunsului la ea,  nu se ia
în considerare.

29.2. În cadrul examinării semnului solic itat se
efectuează următoarele:

a) verificarea suplimentară a conformităţii materialelor
cererii cu cerinţele faţă de conţinutul şi întocmirea
cererii şi a documentelor anexate, inclusiv verificarea
materialelor suplimentare;

b) verificarea listei de produse şi servicii şi a corec-
titudinii grupării lor conform claselor CIPS;

c) stabilirea priorităţii mărcii în conformitate cu art. 10
din Lege, dacă aceasta a fost invocată;

d) verificarea semnului solicitat pentru a stabili dacă
el nu cade sub incidenţa temeiurilor de respingere a
înregistrării în calitate de marcă, prevăzute la art. 7 din
Lege şi la regulile 3.1. ... 3.6. din Regulament.

Regula 30. Verificarea materialelor
suplimentare

30.1. În cazul în care solicitantul prezintă materiale
suplimentare conform notificării AGEPI, se verifică
respectarea termenului stabilit pentru prezentare.

Materialele menţionate trebuie prezentate în termen
de 2 luni de la data la care solicitantul a primit
notificarea.

30.2. Dacă solicitantul a încălcat termenul stabilit şi
nu a prezentat o cerere de prelungire a acestuia,dar
nu mai mult decât pentru 3 luni, sau a ignorat notifi-
carea, lăsând-o fără răspuns, cererea se consideră
retrasă, ceea ce se notifică solicitantului.

30.3. Dacă solicitantul a prezentat materiale supli-
mentare din proprie iniţiativă sau conform notificării
AGEPI, iar acestea au fost acceptate spre examinare,
se verifică dacă ele nu modifică esenţa cererii.

30.4. Se consideră că materialele suplimentare modi-
fică esenţa cererii, dacă acestea ating percepţia sem-
nului solicitat. Aceste modificări cuprind, în particular:
includerea sau excluderea elementului verbal sau
elementului figurativ principal din semn;  modificarea
fonetică sau semantică a elementului verbal; modifi-
carea grafică sau semantică a elementului figurativ
principal.

30.5. Se consideră că materialele suplimentare
modifică esenţa cererii, dacă acestea conţin comple-
tări ale listei de produse şi servicii cu produse şi
servicii, neindicate în cerere.

30.6. În cazul în care materialele suplimentare
modifică esenţa cererii, până la adoptarea deciziei de
înregistrare a mărcii sau de respingere a acesteia
solicitantului i se comunică care date din materialele
suplimentare au servit drept temei pentru o aseme-
nea concluzie a examinării. Celelalte date se iau în
considerare la examinare.

Regula 31.  Verificarea listei de produse
şi servicii

31.1. Lista produselor şi serviciilor pentru care este
solicitată protecţia mărcii trebuie să fie expusă în
termeni precişi şi să indice denumirea produselor
sau serviciilor grupate conform claselor  CIPS, fiecare
grupă de produse sau servicii fiind precedată de
numărul clasei CIPS căreia îi aparţine denumirea,
prezentată în ordinea claselor.

31.2. Produsele şi serviciile nu pot fi considerate ca
asemănătoare pe motiv că figurează în aceeaşi clasă
şi nici nu pot fi considerate ca fiind diferite, pe motiv
că figurează în clase diferite ale CIPS.

31.3. În cadrul verificării listei de produse şi servicii
se determină:
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a) posibilitatea identificării univoce a termenului folosit
de solicitant pentru desemnarea produsului sau
serviciului cu produsul sau serviciul concret aparţi-
nând claselor CIPS, al unei sau altei clase CIPS;

b) corectitudinea grupării produselor şi serviciilor con-
form claselor CIPS, efectuată de solicitant.

31.4. În cazul necesităţii de corectare a variantei listei
de produse şi servicii prezentate de solicitant, exa-
minarea este în drept să ceară solicitantului concre-
tizările necesare.

Corectarea variantei listei de produse şi servicii,
prezentate de solicitant, se efectuează cu condiţia
achitării unei taxe corespunzătoare, ceea ce se
notifică solicitantului.

31.5. Dacă se constată că numărul de clase CIPS
corespunzător produselor enumerate de solicitant
este în realitate mai mare decât numărul de clase
CIPS pentru care a fost plătită taxa de depunere a
cererii şi de examinare a semnului solicitat, solicitan-
tului i se notifică necesitatea achitării diferenţei sumei
sau a limitării numărului de clase CIPS pentru care
se cere înregistrarea semnului solicitat.

31.6. În cazul în care solicitantul refuză să achite
diferenţa sumei sau să limiteze numărul de clase
CIPS pentru care se cere înregistrarea semnului
solicitat, examinarea acestuia se efectuează doar în
limita claselor CIPS pentru care a fost plătită taxa,  în
ordinea expunerii lor în cerere.

Regula 32. Stabilirea priorităţii mărcii

32.1. Prioritatea mărcii, în conformitate cu art. 10(1)
din Lege, se stabileşte de  la data depozitului naţional
reglementar.

32.2. Data depozitului naţ ional reglementar se
consideră, în conformitate cu art. 9(1) din Lege, data
depunerii la AGEPI a documentelor prevăzute la
regula 6.2 a), b), d), e) din Regulament şi a dovezii de
plată a taxei stabilite, sau data prezentării ultimului
dintre documentele sus-menţionate, dacă acestea nu
au fost prezentate concomitent.

32.3. Dacă cererea nu conţine vreuna din datele şi/
sau vreunul din documentele prevăzute la regula 6.2.
a), b), d), e) din Regulament şi/sau dovada de plată a
taxei stabilite, data priorităţii mărcii se consideră data

prezentării ultimului din documentele sus-menţionate,
necesare pentru stabilirea priorităţii.

32.4. Prioritatea mărcii poate fi stabilită, de asemenea,
de la data depozitului cererii iniţ iale într-un stat-
membru la Convenţia de la Paris sau OMC, dacă
cererea a fost depusă la AGEPI în termen de 6 luni de
la data menţionată, în conformitate cu art. 10(2) din
Lege. Acest termen începe să curgă de la data
depozitului primei cereri, totodată, ziua depozitului nu
este cuprinsă în termen. Prioritatea mărcii poate fi
stabilită şi de la data începerii prezentării exponatelor
pe care este aplicată marca în cadrul expoziţ iei
internaţ ionale, organizate pe teritoriul unuia din
statele-membre la Convenţia de la Paris, în conformi-
tate cu art. 10(3) din Lege, dacă cererea a fost depusă
la AGEPI în termen de 6 luni de la data menţionată.

Prioritatea de expoziţie nu prelungeşte termenul
priorităţii convenţionale.

32.5. Prioritatea mărcii poate fi stabilită, conform art.
10(5) din Lege, de la data înregistrării internaţionale
a acesteia în conformitate cu tratatele internaţionale
la care Republica Moldova este parte.

32.6. Solicitantul care doreşte să  folosească dreptul
la prioritatea convenţională sau de expoziţie este
obligat în conformitate cu art.10(4) din Lege să indice
aceasta în termen de 2 luni de la data depozitului
cererii la AGEPI şi să prezinte documentele necesare
ce confirmă legitimitatea unei astfel de cerinţe în
termen de cel mult 3 luni de la data depozitului cererii
la AGEPI. Actele care confirmă legitimitatea invocării
priorităţii vor fi însoţite de o copie a cererii iniţiale şi de
o traducere  a acesteia în limba de stat.

32.7. La revendicarea priorităţii convenţionale, în
conformitate cu art. 10(2), (5) din Lege, se verifică:

a) existenţa copiei cererii iniţiale depuse de solicitant
într-un stat-membru la Convenţia de la Paris sau OMC.
Dacă aceasta este prezentată după data depozitului
cererii la AGEPI, se verifică dacă este respectat
termenul de 3 luni de la data depozitului cererii, în
cursul căruia copia cererii iniţiale trebuie prezentată;

b) respectarea de către solicitant a termenului de 6
luni de la data depozitului cererii iniţiale, în cursul
căruia cererea în care se invocă prioritatea conven-
ţională trebuie să parvină la AGEPI;
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c) prezentarea cererii pentru stabilirea priorităţ ii
convenţionale în cel mult 2 luni de la data depozitului
cererii de înregistrare a mărcii la AGEPI;

d) conformitatea semnului solic itat ş i a listei de
produse şi servicii cu semnul şi lista de produse şi
servicii conţinute în cererea iniţială, admiţându-se
lipsa în lista de produse şi servicii, pentru care se
solic ită semnul, a unor produse ş i servicii care
figurează în cererea iniţială;

e) existenţa dovezii de plată a taxei stabilite pentru
invocarea priorităţii convenţionale; în cazul în care sunt
invocate câteva priorităţi taxa se achită pentru fiecare
prioritate invocată.

32.8. La invocarea priorităţii de expoziţie, în confor-
mitate cu art. 10(3) din Lege, se verifică:

a) existenţa documentului care confirmă prioritatea de
expoziţie şi corespunderea acestuia cerinţelor prevă-
zute la regula 10.5 din Regulament;

b) respectarea de către solicitant a termenului de 6
luni de la data începerii prezentării exponatului la
expoziţie, în cursul căruia cererea în care se invocă
prioritatea de expoziţie trebuie să parvină la AGEPI;

c) depunerea cererii pentru stabilirea priorităţii de
expoziţie în cel mult 2 luni de la data depunerii cererii
de înregistrare a mărcii la AGEPI;

d) conformitatea semnului solicitat cu semnul
prezentat la expoziţie cu condiţia ca produsele pentru
care se solicită semnul, invocându-se prioritatea de
expoziţie, să fi fost prezentate la expoziţie;

e) existenţa dovezii de plată a taxei stabilite pentru
invocarea priorităţii; în cazul în care sunt invocate câteva
priorităţi taxa se achită pentru fiecare prioritate invocată.

32.9. Dacă solicitantul nu respectă cel puţin una din
cerin ţele prevăzute la regulile 32.7. ş i 32.8. din
Regulament, prioritatea mărcii se stabileşte conform
regulilor 32.1. ... 32.3. din Regulament.

Regula 33. Verificarea conformităţii
semnului solicitat cu condiţiile

de protecţie

33.1. Semnul solicitat se verifică în conformitate cu
art. 7 din Lege şi regula 3 din Regulament, controlând
dacă acest semn nu cade sub incidenţa temeiurilor

de respingere a înregistrării conform prevederilor
articolului menţionat.

33.2. Temeiurile absolute pentru respingerea înregis-
trării sunt condiţionate de înseş i particularităţile
semnului.

La verificarea semnului solicitat privind temeiurile
absolute de respingere a înregistrării se constată dacă
semnul cade sub incidenţa art. 7(1), 7(2) sau 7(6) din
Lege în conformitate cu regulile 3.1., 3.2. sau 3.6. din
Regulament.

33.3. Temeiurile relative pentru respingerea înre-
gistrării sunt condiţionate de existenţa unor drepturi
dobândite de terţe persoane anterior datei de depozit
sau datei de prioritate a cererii. La verificarea
semnului solic itat privind temeiurile relative de
respingere a înregistrării se constată dacă semnul
cade sub incidenţa art. 7(3), 7(4) sau 7(5) din Lege în
conformitate cu regulile 3.3., 3.4. sau 3.5. din
Regulament.

33.4. Dacă semnul solicitat conţine, în calitate de
elemente, cel puţin unul din semnele indicate la
regula 3.2. a), c), d) şi e) din Regulament sau constă
în exclusivitate din semne indicate la regulile 3.1., 3.2. b)
şi 3.6., se concluzionează imposibilitatea înregistrării
lui în calitate de marcă.

33.5. Dacă semnul solic itat nu este alcătuit în
exclusivitate din elemente neprotejabile, enumerate
la regulile 3.1., 3.2. b) şi 3.6  din Regulament, dar
conţine cel puţin unul din ele, atunci:

a) în cazul includerii elementelor indicate la regula 3.2.
b) din Regulament, se verifică existenţa documentelor
care să confirme acordul organului competent respec-
tiv sau al posesorului, fără de care nu se admite
înregistrarea mărcii;

b) în cazul includerii elementelor indicate la regulile
3.1. şi 3.6. din Regulament, se verifică dacă elementul
în cauză nu ocupă o poziţie dominantă în marcă.

Pentru a aprecia dacă elementul neprotejabil ocupă
sau nu o poziţie dominantă în marcă, se ia în consi-
derare semnificaţia lui semantică ş i/sau spaţ ială.
Dacă un asemenea element ocupă o poziţie domi-
nantă, se concluzionează imposibilitatea înregistrării
semnului solicitat în calitate de marcă.
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33.6. Semnul se consideră identic cu alt semn, dacă
toate elementele acestora coincid.

Semnul se consideră asemănător până la confundare
cu alt semn, dacă se asociază cu acesta în ansamblu,
indiferent de unele particularităţi distinctive.

33.7. Pentru a verifica dacă semnele sunt identice sau
similare se efectuează următoarele acţiuni:

a) documentarea vizând semnele identice sau simi-
lare;

b) determinarea gradului de similaritate a semnului
solicitat cu semnele depistate în cadrul documentării;

c) determinarea omogenităţii produselor solicitate cu
produsele pentru care au fost înregistrate (solicitate)
mărci (semne) identice sau similare depistate.

33.8. În conformitate cu art. 7(4) din Lege, documenta-
rea în vederea identităţii sau asemănării până la
confundare se efectuează în cadrul semnelor enume-
rate în continuare:

a) mărcile protejate în Republica Moldova în privinţa
altor persoane sau cerute pentru înregistrare în Re-
publica Moldova pe numele altor persoane pentru
produse şi servicii identice, cu o dată anterioară de
prioritate. Totodată, nu se iau în considerare mărcile
a căror înregistrare a fost anulată în conformitate cu
art. 27(1) din Lege, mărcile ale căror cereri de înregis-
trare se consideră retrase sau sunt retrase, respectiv,
în baza articolelor 9(2) şi 15(1) din Lege, precum şi
cererile care au fost respinse ş i posibilităţile de
contestare au fost epuizate;

b) mărcile notorii în Republica Moldova protejate fără
înregistrare, independent de natura produselor sau
serviciilor cărora li se aplică acestea, în conformitate
cu art. 6-bis din Convenţia de la Paris şi în modul
stabilit de ea;

c) mărcile protejate în Republica Moldova în baza înre-
gistrării internaţionale conform Aranjamentului de la
Madrid şi Protocolului;

d) denumirile de origine a produselor protejate în
conformitate cu Legea, precum şi indicaţiile geogra-
fice din Republica Moldova, exceptând cazurile când
acestea sunt incluse ca elemente neprotejate în
marca înregistrată pe numele persoanei autorizate să
folosească o astfel de denumire sau indicaţie;

e) semnele de conformitate (de certificare) înregistrate
în modul stabilit.

33.9.1. Pentru a determina asemănarea semnelor
verbale acestea se compară:

a) cu semnele verbale;

b) cu semnele combinate, în a căror componenţă intră
elemente verbale.

Asemănarea semnelor verbale poate fi sonoră (fo-
netică), grafică (vizuală) şi de sens (semantică).

33.9.2. Asemănarea sonoră (fonetică) se determină
în baza următoarelor criterii:

a) existenţa în semnele comparate a sunetelor ana-
loage şi identice;

b) analogia sunetelor care alcătuiesc semnul;

c) amplasarea sunetelor şi îmbinărilor de sunete
analoage în semnele comparate;

d) existenţa silabelor identice şi amplasarea lor;

e) numărul de silabe în semne;

f) locul îmbinărilor de sunete identice în componenţa
semnelor;

g) analogia structurii vocalelor  şi consoanelor;

h) caracterul părţilor identice ale semnelor;

i) cuprinderea unui semn în altul;

j) accentul.

33.9.3.  Asemănarea grafică (vizuală) se determină în
baza următoarelor criterii:

a) percepţia vizuală în ansamblu;

b) tipul caracterelor;

c) scrierea grafică, ţinându-se cont de caracterul
literelor (de exemplu: litere de tipar sau de mână;
majuscule sau mici);

d) plasarea literelor una faţă de alta;

e) alfabetul ale cărui litere sunt folosite la scrierea
cuvântului;

f) culoarea sau combinaţia de culori.
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33.9.4. Asemănarea de sens (semantică) se deter-
mină în baza următoarelor criterii:

a) similitudinea noţiunilor, ideilor cuprinse în semne,
în special identitatea semnificaţiilor semnelor în dife-
rite limbi;

b) identitatea unuia dintre elementele semnelor cu
accent logic care are semnificaţie independentă;

c) opunerea noţiunilor, ideilor cuprinse în semne.

33.9.5. Criteriile indicate la regulile 33.9.1. ... 33.9.4.
din Regulament pot fi aplicate atât fiecare în parte, cât
şi în diferite combinaţii.

33.10.1. Pentru a determina asemănarea semnelor
figurative şi tridimensionale acestea se compară:

a) cu semnele grafice;

b) cu semnele tridimensionale;

c) cu semnele combinate, în componenţa cărora intră
elemente figurative sau tridimensionale.

33.10.2. Asemănarea semnelor figurative şi tridimen-
sionale se determină în baza următoarelor criterii:

a) forma exterioară;

b) existenţa sau lipsa simetriei;

c) semnificaţia semantică;

d) tipul şi caracterul reproducerilor (naturală, stilizată,
caricaturală etc.);

e) combinaţia de culori şi tonalităţi.

33.10.3. Criteriile enumerate  la regulile 33.10.1. şi
33.10.2  din Regulament pot fi aplicate atât fiecare în
parte, cât şi în diferite combinaţii.

33.11.1. Pentru a determina asemănarea semnelor
combinate acestea se compară:

a) cu semnele combinate;

b) cu acele tipuri de semne care figurează ca element
în componenţa semnului combinat examinat.

33.11.2. Pentru a determina asemănarea semnelor
combinate se aplică criteriile prevăzute la regulile
33.9.1. ... 33.9.5. şi 33.10.1. ... 33.10.3. din Regula-
ment, de asemenea, se stabileşte importanţa locului
ocupat de elementul identic sau asemănător în sem-
nul solicitat.

33.12.1. În vederea definirii omogenităţii produselor
se determină posibilitatea principială de creare la
consumatorul de rând a asocierii privind apartenenţa
acestor produse unui anumit producător.

33.12.2. Pentru a defini omogenitatea produselor se
iau în considerare genul (tipul) produselor, destinaţia
lor, tipul materialelor din care sunt fabricate, condiţiile
comercializării produselor, categoria consumatorilor
şi alte criterii.

33.13.1. Dacă semnul solicitat este o marcă tridimen-
sională, la examinare se verifică corespunderea
semnului cu condiţiile de protecţie, şi anume:

a) reproductibilitatea grafică;

b) unitatea formei. Forma tridimensională trebuie să
fie omogenă şi să fie percepută ca un tot întreg. Dacă
o formă tridimensională este compusă din mai multe
elemente, persoana care o examinează trebuie să
sesizeze imediat relaţia dintre diverse elemente,
percepând-o ca un tot întreg şi nu ca o simplă
juxtapunere a elementelor;

c) constanţa formei. Protecţia unei mărci tridimensio-
nale presupune constanţa formei. Fără ea, ca şi în lipsa
unităţii formei, semnul va fi considerat că este lipsit
de caracter distinctiv (de exemplu, forme lichide sau
gazoase).

33.13.2. Pentru a fi susceptibilă de înregistrare o
formă tridimensională nu trebuie să aparţină dome-
niului public. Fac parte din domeniul public formele
care sunt pur funcţionale pentru produsele solicitate
sau sunt uzuale şi lipsite astfel de caracter distinctiv.
De exemplu, formele geometrice simple, ca  sferele,
cuburile etc., utilizate fără alte elemente suplimentare
nu pot fi înregistrate. Marca tridimensională poate
conţine elemente aparţinând domeniului public, în
cazul când acestea nu predomină din punctul de
vedere al impresiei generale.

Regula 34. Elementele mărcii asupra
cărora nu se extinde dreptul exclusiv

34.1. În conformitate cu art. 6(3) din Lege, dreptul
exclusiv nu se extinde asupra elementelor  mărcii care
nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci,
cum ar fi termenii uzuali, descriptivi sau generici.

În cazul în care marca include astfel de elemente şi
dacă ele sunt de natură să creeze dubii asupra
întinderii protecţiei mărcii, AGEPI poate decide exclu-
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derea acestora de la protecţie şi comunică acest fapt
solicitantului.

34.2. Solicitantul poate să declare benevol în cererea
de înregistrare a semnului solicitat elementele asupra
cărora nu revendică dreptul exclusiv.

34.3. Informaţia despre elementele mărcii asupra
cărora nu se extinde dreptul exclusiv se publică de
AGEPI o dată cu cererea.

34.4. Nepublicarea oficială a informaţiei indicate la
regulile 34.1. şi 34.2. din Regulament nu va împiedica
aplicarea prevederilor art. 6(3) din Lege.

Regula 35. Decizia de publicare
a cererii

35.1. În cazul în care se stabileşte că semnul solicitat
nu cade sub incidenţa prevederilor art. 7 din Lege
privind toate produsele şi serviciile indicate în lista de
produse şi servicii, prezentată de solicitant, se adoptă
decizia de publicare a cererii pentru toate produsele
şi serviciile indicate în această listă.

35.2. În cazul în care se stabileşte că semnul solicitat
cade sub incidenţa prevederilor art. 7 din Lege privind
toate produsele şi serviciile revendicate în cerere,
solicitantului i se trimite un aviz provizoriu de respin-
gere totală a cererii de înregistrare a mărcii.

35.3. În cazul în care se stabileşte că semnul solicitat
cade sub incidenţa prevederilor art. 7 din Lege privind
o parte din produsele şi/sau serviciile revendicate în
cerere, solicitantului i se trimite un aviz provizoriu de
respingere parţială a cererii de înregistrare a mărcii.

35.4. În termen de 10 zile de la data adoptării deciziei
în conformitate cu regula 35.1. sau avizului provizoriu
în conformitate cu regula 35.2. sau cu regula 35.3. din
Regulament, solicitantului i se notifică aceasta/acesta.

35.5. În avizul provizoriu se prezintă argumentele care
pot servi drept temei pentru respingerea cererii de
înregistrare mărcii ş i după caz referiri la sursele
corespunzătoare de informaţie.

35.6. Solicitantului i se cere ca în termen de două luni
de la data primirii avizului provizoriu să prezinte con-
testaţiile cu argumentele sau materialele suplimen-
tare, cu condiţia achitării taxei corespunzătoare. Dacă
examinarea a respins cererea în temeiul art. 7(4) a)
din Lege – existenţa unei mărci similare înregistrate

anterior pe numele altei persoane – solicitantului i se
propune să prezinte o scrisoare, care confirmă acordul
titularului mărcii opuse de examinare de a înregistra
marca pe numele solicitantului.

35.7. Scrisoarea de acord trebuie să autorizeze înre-
gistrarea mărcii, dar nu folosirea ei, şi trebuie să
conţină următoarele informaţii:

l numărul cererii pentru care se autorizează înre-
gistrarea;

l datele despre solicitantul cererii în examinare
şi titularul mărcii opuse;

l produsele/serviciile pentru care titularul autori-
zează înregistrarea;

l ţara în care se autorizează înregistrarea;

l semnătura şi data întocmirii actului.

Scrisoarea de acord se întocmeşte pe un formular cu
antetul organizaţiei care autorizează înregistrarea.

Scrisoarea de acord în conformitate cu art.7(9) din
Lege nu se acceptă în cazul mărcilor care cad sub
incidenţa art. 7(3) şi 7(4) în ce priveşte mărcile identice.

35.8. În cazul în care contestaţiile înaintate la avizul
provizoriu în conformitate cu regula 35.2. sau 35.3.
sunt considerate întemeiate, sau solic itantul a
prezentat o scrisoare care confirmă acordul titularului
mărcii opuse de examinare de a înregistra semnul
solicitat pe numele solicitantului pentru toate pro-
dusele şi/sau serviciile revendicate în cerere, sau au
decăzut complet motivele de refuz, AGEPI ia decizia
de publicare a cererii în conformitate cu regula 35.1.
din Regulament.

35.9. În cazul în care contestaţiile înaintate la avizul
provizoriu în conformitate cu regula 35.2. sau 35.3.
sunt considerate parţial întemeiate, sau solicitantul a
prezentat o scrisoare care confirmă acordul titularului
mărcii opuse de examinare de a înregistra semnul
solicitat pe numele solicitantului pentru o parte de
produse şi/sau servicii, sau au decăzut parţial motivele
de refuz, AGEPI ia decizia de publicare a cererii pentru
produsele şi/sau serviciile care nu cad sub incidenţa
prevederilor art. 7 din Lege.

35.10. În cazul în care solicitantul nu a prezentat
contestaţii la avizul provizoriu în conformitate cu regula
35.3. sau contestaţiile înaintate sunt considerate
neîntemeiate şi dacă nu au decăzut motivele de refuz
parţial, AGEPI ia decizia de publicare a cererii pentru
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produsele şi/sau serviciile care nu cad sub incidenţa
prevederilor art. 7 din Lege.

Regula 36. Decizia de respingere
a cererii de înregistrare a mărcii

36.1. În cazul în care solicitantul nu a prezentat
contestaţii la avizul provizoriu în conformitate cu regula
35.2., sau contestaţiile înaintate sunt considerate
neîntemeiate şi dacă nu au decăzut motivele de refuz
total, AGEPI ia decizia de respingere totală a cererii
de înregistrare a mărcii.

36.2. În cazurile prevăzute la regulile 35.9. şi 35.10.
din Regulament, AGEPI ia decizia de respingere
parţială a cererii de înregistrare a mărcii pentru
produsele şi/sau serviciile care cad sub incidenţa
prevederilor art. 7 din Lege.

36.3. Decizia adoptată de AGEPI în conformitate cu
regulile 36.1. şi 36.2. se notifică solicitantului în termen
de 10 zile de la data adoptării.

Regula 37. Atacarea deciziei examinării

37.1. În conformitate cu art. 14(1) din Lege, solicitantul
are dreptul, în cazul în care nu este de acord cu decizia
emisă în urma examinării formale sau examinării
semnului solicitat, să depună o contestaţie la Comi-
sia de Apel a AGEPI în termen de 3 luni de la data
primirii deciziei.

37.2. Contestaţia va fi examinată în Comisia de Apel
a AGEPI în termen de 3 luni de la data depunerii ei.

37.3. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu
decizia Comisiei de Apel a AGEPI, el, conform art. 14(2)
din Lege, o poate ataca în instanţa judecătorească.

Regula 38. Anularea deciziei

AGEPI poate anula din proprie iniţiativă decizia adoptată,
dacă ea contravine legislaţiei în vigoare, de exemplu,
dacă pe parcursul examinării intervin alte condiţii decât
cele existente la momentul adoptării deciziei.

Regula 39. Publicarea cererii

39.1. În termen de 3 luni de la data adoptării deciziei
de publicare a cererii, în conformitate cu art. 16 din
Lege, AGEPI publică în BOPI datele privind cererea.

39.2. În BOPI se publică următoarele date:

(210) Numărul depozitului

(220) Data depozitului

(310) Numărul depozitului cererii iniţiale

(320) Data depozitului cererii iniţiale

(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3
OMPI

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

(540) Reproducerea mărcii

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a
statului

(511) Indicarea claselor conform CIPS, lista produselor
şi serviciilor conform acestei clasificări

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv

(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării internaţionale a elementelor figu-
rative ale mărcilor (Clasificarea de la Viena)

(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau
de certificare

(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională

(591) Indicarea culorilor revendicate

În cazul când în calitate de marcă se solicită un semn
verbal scris cu caractere standarde, semnul se repro-
duce la codul (540), respectându-se următorii parametri:

l caracterele: ARIAL;

l dimensiunile: 20;

l stilul: Bold.

Regula 40. Contestaţia împotriva
înregistrării mărcii

40.1. Orice persoană este în drept, conform art. 17(1)
din Lege, în termen de 3 luni de la data publicării
datelor privind cererea să depună o contestaţie la
Comisia de Apel a AGEPI  împotriva înregistrării mărcii
solicitate, care va fi examinată în conformitate cu
Regulamentul Comisiei de Apel.

O dată cu contestaţia persoana interesată (contes-
tatarul) va depune şi cererea de examinare a
contestaţiei.
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40.2. Cererea de examinare a contestaţiei trebuie să
conţină:

a) numele, prenumele (denumirea), adresa şi sem-
nătura contestatarului;

b) numele, prenumele, adresa şi semnătura repre-
zentantului;

c) adresa pentru corespondenţă, după caz;

d) solicitarea de examinare a contestaţiei privind
marca;

e) numărul depozitului cererii de înregistrare a mărcii;

f) data depozitului cererii de înregistrare a mărcii;

g) dovada de achitare a taxei pentru depunerea
contestaţiei.

40.3. În cazul în care a fost depusă o contestaţie
împotriva înregistrării mărcii, Comisia de Apel  a AGEPI
în termen de 10 zile de la data depunerii ei  notifică
acest fapt solicitantului.

40.4. Dacă contestaţia este fondată pe existenţa
anterioară a  unei mărci, ea trebuie să fie însoţită de
dovezile de înregistrare sau folosire a mărcii. Drept
dovezi de înregistrare a mărcii se consideră certificatul
de înregistrare a mărcii sau, după caz, documentele
care să dovedească notorietatea mărcii. Drept dovezi
de folosire a mărcii se consideră: ambalajele, etiche-
tele, cataloagele, facturile, fotografiile, anunţurile în
jurnale, declaraţiile scrise etc.

Dacă contestaţia este  fondată pe o marcă notorie, ea
trebuie să fie însoţită de dovezi ale notorietăţii ei pe
teritoriul Republicii Moldova; dacă contestaţia este
fondată pe existenţa oricărui alt drept anterior dobân-
dit, ea trebuie să fie însoţită de acte care să dove-
dească dobândirea şi întinderea protecţiei acestui
drept.

40.5. Contestaţia împotriva înregistrării se exami-
nează în termen de 3 luni de la data depunerii ei.
Hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI se comunică, în
termen de 10 zile de la data adoptării ei, atât solici-
tantului, cât şi contestatarului.

40.6. Orice document furnizat de către contestatar este
comunicat solicitantului care dispune de  posibilitatea
de a răspunde în termen de 2 luni.

40.7. Dacă solicitantul nu prezintă nici un răspuns,
Comisia de Apel a AGEPI poate decide asupra contes-
taţiei, bazându-se numai pe probele de care dispune.

40.8. Dacă AGEPI constată că materialele contestaţiei
nu îndeplinesc anumite cerinţe prevăzute la regulile
40.2. şi 40.4. din Regulament, acest fapt i se notifică
contestatarului, care în termen de 2 luni trebuie să
remedieze iregularităţile constatate şi să prezinte
actele justificative ale contestaţiei.

40.9. Dacă contestaţia se referă la un aviz provizoriu
de refuz emis de AGEPI referitor la înregistrarea
internaţională a unei mărci, procedura de examinare
a contestaţiei va putea fi suspendată până când AGEPI
va lua o decizie definitivă cu privire la acest aviz.

40.10. În cazul în care contestaţia împotriva înregis-
trării mărcii este recunoscută drept nelegitimă, AGEPI
ia decizia de înregistrare a mărcii.

40.11. În cazul în care contestaţia este recunoscută
drept legitimă, AGEPI ia decizia de respingere a
înregistrării mărcii.

40.12. Hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI poate fi
atacată în instanţa judecătorească în termen de 6 luni
de la data  adoptării acesteia.

Regula 41. Înregistrarea mărcii şi
eliberarea certificatului de înregistrare

41.1. În cazul în care în termen de 3 luni de la data
publicării cererii nu a fost depusă nici o contestaţie
împotriva înregistrării mărcii sau contestaţiile depuse
au fost respinse,  AGEPI  adoptă, conform art. 18 din
Lege, decizia de înregistrare a mărcii.

41.2. Datele privind înregistrarea mărcii se introduc
în Registrul Naţional al Mărcilor, iar titularului i se
eliberează certificatul de înregistrare a mărcii în
termen de 3 luni de la data înregistrării mărcii.

41.3. În Registrul Naţional al Mărcilor se introduc
următoarele date privind marca înregistrată:

(111) Numărul de ordine al înregistrării

(151) Data înregistrării

(181) Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării
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(210) Numărul depozitului

(220) Data depozitului

(310) Numărul depozitului cererii iniţiale

(320) Data depozitului cererii iniţiale

(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3
OMPI

(730) Numele sau denumirea şi adresa titularului
mărcii, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(540) Reproducerea mărcii

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a
statului

(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau
de certificare

(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională

(511) Indicarea claselor conform CIPS, lista produselor
şi serviciilor conform acestei clasificări

(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării internaţionale a elementelor figu-
rative ale mărcilor (Clasificarea de la Viena)

(591) Indicarea culorilor revendicate

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv.

41.4. În Registrul Naţional al Mărcilor se introduc
modificările ulterioare ale acestor date.

41.5. Certificatul de înregistrare a mărcii se redac-
tează pe un formular-tip cu indicarea  datelor prevăzute
la regula 41.3. din Regulament.

Regula 42. Publicarea datelor privind
înregistrarea mărcii

42.1. AGEPI publică în BOPI datele privind înregistrarea
mărcii, înscrise în Registrul Naţional al Mărcilor, în
termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de
înregistrare, în conformitate cu art. 18 şi 19 din Lege.

42.2. AGEPI publică următoarele date privind înregis-
trarea mărcii:

(111) Numărul de ordine al înregistrării

(210) Numărul depozitului

(220) Data depozitului

(151) Data înregistrării

(511) Indicarea claselor conform CIPS

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a
statului

(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau
de certificare

(730) Numele sau denumirea şi adresa titularului
mărcii, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(442) Data la care informaţiile privind cererea
examinată au fost făcute accesibile publicului.

Regula 43. Reînnoirea înregistrării

43.1. La cererea titularului înregistrarea mărcii poate
fi reînnoită pe un termen de 10 ani ori de câte ori este
necesar, cu condiţia achitării taxei stabilite. Cererea
de reînnoire a înregistrării se depune în ultimul an de
valabilitate a înregistrării.

Titularul mărcii poate reînnoi înregistrarea şi în termen
de 6 luni de la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu
condiţia plăţii unei taxe suplimentare (art. 20(2) din
Lege).

43.2. Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se
depune pe un formular-tip aprobat de AGEPI şi trebuie
să conţină următoarele date:

a) solicitarea de reînnoire a înregistrării mărcii;

b) numele sau denumirea şi adresa titularului mărcii;

c)  numele şi adresa reprezentantului, după caz;

d) data depozitului naţional reglementar al cererii de
înregistrare a mărcii;

e) numărul înregistrării mărcii;

f) menţiunea că reînnoirea este cerută pentru toate
produsele şi serviciile la care se referă marca înre-
gistrată, sau, după caz, indicarea claselor sau produ-
selor şi serviciilor pentru care este cerută reînnoirea;

g) dovada de plată a taxei stabilite pentru reînnoirea
înregistrării mărcii;

h) semnătura titularului sau reprezentantului, după caz.

43.3. Cererea de reînnoire este examinată în termen
de 3 luni de la data înregistrării ei la AGEPI.
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43.4. Dacă cererea de reînnoire nu îndeplineşte
condiţiile legale, de exemplu, nu este completată
corect ş i/sau nu con ţine unul din documentele
prevăzute la regula 43.2. din Regulament, AGEPI
notifică titularului mărcii iregularităţile constatate,
acordându-i un termen de 2 luni de  la data primirii
notificării pentru remedierea acestor iregularităţi. Dacă
titularul nu prezintă documentele lipsă sau modificate
în termenul stabilit, cererea de reînnoire a înregistrării
mărcii se respinge.

43.5. Solicitantul cererii de reînnoire poate contesta
decizia de respingere a reînnoirii înregistrării în termen
de 3 luni de la data primirii deciziei.

43.6. În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile
legale, AGEPI adoptă decizia de reînnoire a înregis-
trării mărcii şi eliberează certificatul de înregistrare a
mărcii reînnoite, cu acelaşi număr de înregistrare a
mărcii, precedat de inscripţia R  sau, după caz, 2R,
3R etc., în funcţie de numărul de ordine al termenului
reînnoit. Informaţia privind reînnoirea mărcii se înscrie
în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în BOPI.

43.7. Dacă remedierile notificate nu sunt efectuate în
termenul acordat, AGEPI radiază marca din Registrul
Naţional al Mărcilor. Radierea produce efecte din ziua
următoare datei expirării perioadei de protecţie a
mărcii.

SECŢIUNEA V.
MĂRCI COLECTIVE

ŞI MĂRCI DE CERTIFICARE

Regula 44. Mărci colective

44.1. Membrii unei uniuni, asociaţii economice sau
ai unei alte asociaţii pot solicita la AGEPI înregistrarea
de mărci colective.

44.2. Cererea de înregistrare a unei mărci colective,
prezentată conform cerinţelor prevăzute la regulile
6.1. … 6.5. din Regulament, va fi însoţită de regula-
mentul de folosire a mărcii colective (statutul mărcii
colective).

44.3. Regulamentul de folosire a mărcii colective
trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea şi adresa asociaţiei;

b) lista membrilor asociaţiei care au dreptul să folo-
sească marca colectivă semnată de aceştia;

c) scopul înregistrării mărcii colective şi condiţiile de
folosire a ei;

d) lista şi caracteristicile calitative sau alte caracte-
ristici comune ale produselor sau serviciilor, care vor
fi desemnate cu această marcă;

e) răspunderea pentru încălcarea condiţiilor de folo-
sire a mărcii colective;

f) motivele pentru care utilizarea mărcii colective poate
fi interzisă de către titular unui membru al asociaţiei,
precum şi alte sancţiuni ce pot fi aplicate în caz de
nerespectare a regulamentului.

44.4. Dacă depozitul mărcii colective nu îndeplineşte
una din condiţiile prevăzute la regula 6 din Regula-
ment sau dacă regulamentul de folosire a mărcii
colective nu conţine toate elementele prevăzute la
regula 44.3. din Regulament, AGEPI notifică solicitan-
tului iregularităţile constatate, acordându-i un termen
de 2 luni pentru remedierea acestor iregularităţi. În
cazul în care iregularităţile nu sunt remediate în ter-
menul acordat şi nu este depusă o cerere de pre-
lungire a termenului stabilit, AGEPI va decide respin-
gerea cererii.

44.5. Procedura de examinare şi de eliberare a certifi-
catului de înregistrare pentru mărcile colective este
supusă aceluiaşi regim ca mărcile individuale.

44.6. Pe lângă motivele de respingere prevăzute
pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale
(regula din Regulament), cererea de înregistrare a
unei mărci colective este respinsă şi dacă:

a) solicitantul nu are calitatea prevăzută de regula
44.1. din Regulament;

b) nu sunt îndeplinite cerinţele referitoare la mărcile
colective prevăzute de art. 2(4) din Lege;

c) regulamentul de folosire a mărcii este contrar
ordinii publice sau bunelor moravuri.

44.7. O dată cu publicarea cererii de înregistrare a
mărcii colective se publică lista membrilor asociaţiei
care au dreptul să folosească marca colectivă şi un
extras din Regulamentul de folosire a mărcii respec-
tive.

44.8. Titularul mărcii colective este obligat să notifice
AGEPI orice modificare a regulamentului de folosire
a mărcii. Modificarea regulamentului de folosire a
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mărcii colective produce efecte numai de la data
înscrierii modificării în Registrul Naţional al Mărcilor.

44.9. Orice persoană interesată poate cere  Comisiei
de Apel a AGEPI anularea înregistrării unei mărci
colective, oricând în perioada de protecţie a ei, când:

a) există unul din motivele pentru care marca este
exclusă de la protecţie şi nu poate fi înregistrată con-
form regulii 3 din Regulament;

b) fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei
folosiri efective într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani
pentru produsele sau serviciile pentru care a fost
înregistrată;

c) titularul a folosit marca în alte condiţii decât cele
prevăzute de regulamentul de folosire a ei sau nu a
luat măsuri pentru a preveni o astfel de folosire;

d) prin folosire, marca a devenit susceptibilă de a in-
duce publicul în eroare.

44.10. În conformitate cu art. 22(4) din Lege, orice
persoană interesată poate cere Comisiei de Apel a
AGEPI anularea înregistrării unei mărci colective, în
termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, din
motivul  că înregistrarea mărcii aduce atingere unor
drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie
geografică protejată.

44.11. În conformitate cu art. 26(6) din Lege, orice per-
soană interesată poate cere instanţei judecătoreşti de
drept comun competente suspendarea anticipată
integrală sau parţială a valabilităţii înregistrării în cazul
în care o marcă colectivă se aplică pe produsele care
nu posedă caracteristici calitative sau alte caracte-
ristici comune prevăzute în statutul mărcii colective.

44.12. Titularul unei mărci colective poate cere în
instanţa judecătorească, în numele persoanelor abilitate
să utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit în urma
folosirii neautorizate a mărcii de către terţi.

Regula 45. Mărci de certificare

45.1. Persoanele abilitate legal să exercite activitatea
de certificare au dreptul să solicite înregistrarea unor
mărci de certificare la AGEPI.

45.2. Marca de certificare aparţine unor persoane
juridice care acordă dreptul de folosire a mărcii
oricărei persoane fizice sau juridice care desfăşoară

o activitate economică, comercială, cu condiţia
asigurării calităţii şi a celorlalte caracteristici prevăzute
de reglementările speciale privind marca respectivă.

45.3. Nu pot înregistra o marcă de certificare persoa-
nele juridice care fabrică, importă sau vând produse
ori prestează servicii altele decât cele de control în
domeniul calităţii.

45.4. Cererea de înregistrare a unei mărci de certificare
poate fi întocmită doar de persoana abilitată legal sau
în numele acesteia.

45.5. Cererea de înregistrare întocmită conform
cerinţelor regulilor 6.1. … 6.3. din Regulament se
depune personal de către solicitant sau prin inter-
mediul reprezentantului.

45.6. O dată cu cererea de înregistrare a mărcii de
certificare sau în termen de 2 luni solicitantul trebuie
să depună autorizaţia sau un alt act care să confirme
exercitarea legală a activităţii de certificare.

În cazul în care solicitantul nu prezintă în termenul
stabilit materialele indicate sau o solicitare motivată
de prelungire a acestui termen, dar nedepăşind 2 luni,
cererea se consideră retrasă.

45.7. Dacă solic itantul este o persoană juridică
străină, el trebuie să prezinte în locul documentelor
prevăzute la regula 45.6. din Regulament dovada
înregistrării mărcii de certificare în ţara de origine.

45.8. Procedura de examinare şi de eliberare a
certificatului de înregistrare pentru mărcile de certi-
ficare este supusă aceluiaşi regim ca mărcile indivi-
duale.

45.9. Pe lângă motivele de respingere prevăzute
pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale
(regula 3 din Regulament), cererea de înregistrare a
unei mărci de certificare este respinsă şi în cazul în
care nu a fost prezentată autorizaţia menţionată la
regula 45.6. din Regulament.

45.10. Titularul unei mărci de certificare poate cere în
instanţa judecătorească, în numele persoanelor
abilitate să utilizeze marca, repararea prejudiciului
suferit în urma folosirii  neautorizate a mărcii de către
terţi.

45.11. Orice persoană interesată poate cere Comisiei
de Apel a AGEPI anularea înregistrării mărcii de
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certificare, în termen de 5 ani de la data înregistrării
acesteia, dacă:

a) există unul din motivele pentru care marca este
exclusă de la protecţie şi nu poate fi înregistrată con-
form regulii 3 din Regulament;

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea art.
2(5) din Lege.

45.12. Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea
credinţă ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea
cerinţelor de înregistrare prescrise la regulile 45.4.,
45.6. şi 45.8. din Regulament, persoana interesată
poate cere Comisiei de Apel a AGEPI anularea mărcii
oricând în perioada de protecţie a acesteia.

45.13. Marca de certificare nu poate face obiectul unei
cesiuni, unui gaj şi nici nu poate fi obiectul unei exe-
cutări silite. Totuşi, în cazul dizolvării persoanei juridice
titulară a mărcii de certificare, această marcă poate fi
transmisă altei persoane juridice în condiţiile stabilite
prin hotărârea Guvernului.

45.14. În cazul în care o marcă de certificare a încetat
să mai fie protejată, ea nu poate fi depusă spre
înregistrare sau utilizată înaintea expirării unui termen
de 10 ani de la data încetării protecţiei.

SECŢIUNEA VI.
MODIFICĂRI

Regula 46. Introducerea modificărilor
în documentele cererii sau

în certificatul de înregistrare a mărcii

46.1. În conformitate cu art. 11(2) din Lege, solicitantul
are dreptul să introducă modificări în cerere ş i
documentele ei fără a modifica esenţial marca, înce-
pând de la data depunerii cererii şi până la data
adoptării unei decizii asupra ei, cu condiţia achitării
taxei respective.

46.2. În conformitate cu art. 21(1) din Lege, titularul
certificatului este obligat să notifice AGEPI orice
modificare a datelor referitoare la înregistrarea mărcii.
Toate modificările se introduc în Registrul Naţional al
mărcilor şi se publică de AGEPI  în BOPI în decurs de
3 luni de la data notificării.

46.3. Introducerea modificărilor în documentele cererii
sau în certificatul de înregistrare a mărcii se face în

baza cererii depuse la AGEPI de solicitant sau titular
în modul stabilit.

46.4. O cerere de modificare trebuie să con ţină
următoarele date:

a) numărul şi data depozitului cererii şi/sau numărul
certificatului de  înregistrare a mărcii;

b) numele sau denumirea si adresa solicitantului/
titularului mărcii;

c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;

d) adresa pentru corespondenţă, după caz;

e) indicarea elementului din documentele cererii/
certificatului de înregistrare a mărcii a cărui modificare
este solicitată şi modificarea propusă;

f) indicarea elementului mărcii a cărui modificare este
solicitată (introducerea de modificări neesenţiale ale
unor elemente ale mărcii, inclusiv ale numelui sau de-
numirii şi adresei solicitantului/titularului, cu condiţia
ca aceste  modificări să nu afecteze imaginea de
ansamblu a mărcii) şi modificarea propusă;

g) semnătura solicitantului sau a titularului, după caz,
a reprezentantului.

46.5. Dacă solicitantul/titularul doreşte modificarea
aceluiaşi element în mai multe cereri/certificate de
înregistrare, este suficientă depunerea unei singure
cereri de modificare, cu indicarea numărului cererilor/
certificatelor de înregistrare la care se referă această
modificare.

Cererea de modificare ş i documentele anexate
acesteia se depun într-un număr suficient de copii
necesare pentru anexare la toate cererile/certificatele
de înregistrare menţionate în cererea de modificare.

46.6. Cererea de modificare este considerată că a fost
depusă, numai după ce taxa în cuantumul stabilit a
fost achitată de solicitantul/titularul mărcii pentru
fiecare din cererile/certificatele de înregistrare ce
urmează a fi modificate.

În cazul neprezentării dovezii de plată a taxei sau în
cazul în care taxa achitată nu corespunde cuantumu-
rilor stabilite, cererea de modificare nu se acceptă spre
examinare, fapt ce i se notifică solicitantului/titularului,
sau reprezentantului.

46.7. Pentru remedierea iregularităţilor constatate în
cererea de modificare a cererii/certificatului de înregis-



121

MD - BOPI 11/2003 (PARTEA I)

trare, se acordă un termen de 2 luni de la data expe-
dierii notificării în acest sens. În cazul în care aceste
iregularităţi nu sunt remediate în termenul acordat şi
nu este depusă o cerere de prelungire a termenului
stabilit, AGEPI va respinge cererea de modificare.

46.8. AGEPI poate cere prezentarea anumitor dovezi,
indicând motivul în baza căruia ea are dubii rezonabile
privind veridicitatea oricărei  indicaţii figurând în cerere.

46.9. Se consideră o singură modificare:

a) schimbarea solicitantului, titularului sau reprezen-
tantului;

b) modificarea numelui (denumirii) solic itantului,
titularului sau reprezentantului;

c) modificarea adresei solicitantului, titularului sau
reprezentantului;

d) modificarea listei produselor/serviciilor;

e) modificarea semnului solicitat;

f) alte modificări decât cele expuse mai sus, precum
şi corectarea erorilor şi/sau greşelilor de tipar incluse
într-o singură cerere.

46.10. Procedura de înregistrare a modificărilor se
efectuează în conformitate cu regulamentul special
adoptat de AGEPI.

Regula 47. Modificarea numelui/
denumirii sau adresei solicitantului

sau  titularului

47.1. În cazul în care se modifică denumirea aceluiaşi
solicitant/titular - persoană juridică sau numele şi pre-
numele solicitantului/titularului - persoană fizică şi/sau
adresa, cererea de modificare depusă la AGEPI va fi
semnată de către solicitant/titular sau reprezentantul
acestuia.

47.2. O cerere de modificare a numelui/denumirii sau
adresei solicitantului/titularului va conţine următoarele
date:

a) numărul şi data depozitului cererii şi/sau numărul
certificatului de  înregistrare a mărcii;

b) numele sau denumirea şi adresa solicitantului/
titularului mărcii;

c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;

d) adresa pentru corespondenţă, după caz;

e) indicarea numelui/denumirii sau adresei solicitan-
tului/titularului a cărui modificare este solicitată şi
modificarea propusă;

f) semnătura solicitantului sau a titularului, după caz.

47.3. O singură cerere de modificare poate fi prezentată
pentru modificarea numelui/denumirii sau adresei în
două sau mai multe cereri/certificate de înregistrare
ale aceluiaşi solicitant/titular, cu indicarea numărului
cererilor/certificatelor de înregistrare la care se referă
această modificare. Dacă o cerere nu are încă număr
de depozit sau dacă numărul nu este cunoscut de
solicitant sau reprezentant, în cererea de modificare
se indică  numărul de intrare atribuit.

47.4. AGEPI poate acorda un termen de 2 luni pentru
remedierea iregularităţilor constatate în cererea de
modificare a numelui/denumirii sau adresei solicitan-
tului/titularului. În cazul în care aceste iregularităţi nu
sunt remediate în termenul acordat şi nu este depusă
o cerere de prelungire a termenului stabilit, AGEPI va
respinge cererea de modificare.

47.5. AGEPI poate cere prezentarea anumitor dovezi,
indicând motivul în baza căruia ea are dubii rezonabile
privind veridicitatea oricărei indicaţii figurând în cerere.

47.6. Datele privind modificarea numelui/denumirii
sau adresei solicitantului sau titularului se înscriu în
Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a
Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor.

47.7. Dispoziţiile regulilor 47.2. şi 47.3. din Regula-
ment sunt aplicabile ş i cu privire la modificarea
numelui sau adresei reprezentantului desemnat de
solicitant/titular şi a adresei pentru corespondenţă.

Regula 48. Rectificarea unei erori

48.1. Cererea de rectificare a unei erori care a fost
făcută în cerere sau în alte materiale prezentate la
AGEPI, eroare care este reprodusă în Registrul
Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor, Registrul
Naţional al Mărcilor sau în BOPI, se prezintă pe un
formular-tip aprobat de AGEPI şi trebuie semnată de
solicitant/titular sau reprezentantul acestuia.

48.2. Cererea de rectificare  a unei erori trebuie să
conţină:

a) numărul şi data depozitului cererii şi/sau numărul
certificatului de înregistrare a mărcii;
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b) numele sau denumirea şi adresa solicitantului/
titularului mărcii;

c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;

d) adresa pentru corespondenţă, după caz;

e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi
rectificarea propusă;

f) semnătura solicitantului sau a titularului, după caz,
a reprezentantului.

48.3. Cererea de rectificare a unei erori este consi-
derată că a fost depusă, numai după ce taxa în
cuantumul stabilit a fost achitată de solicitantul/titularul
mărcii.

48.4. O singură cerere de rectificare este suficientă,
chiar dacă eroarea se referă la mai multe cereri/cer-
tificate de înregistrare al căror solicitant/titular este una
şi aceeaşi persoană, cu condiţia ca eroarea şi rectifi-
carea cerută să fie aceleaşi pentru fiecare cerere/
certificat de înregistrare şi ca numerele tuturor cereri-
lor/certificatelor de înregistrare în cauză să fie indicate
în cererea de rectificare. Dacă o cerere nu are încă
număr de depozit sau dacă numărul nu este cunoscut
de solicitant sau reprezentant, în cererea de rectificare
se indică numărul de intrare atribuit.

48.5. AGEPI poate cere prezentarea dovezilor supli-
mentare, dacă apar dubii asupra faptului că eroarea
semnalată este în mod efectiv o eroare.

48.6. În cazul unei erori comise de AGEPI în Registrul
Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor,
Registrul Naţional al Mărcilor sau în BOPI, rectificarea
va fi operată din oficiu sau la cererea solicitantului/
titularului şi nu va fi supusă nici unei taxe.

Rectificările operate se publică în BOPI.

Regula 49. Divizarea cererii
de înregistrare a mărcii

49.1. Orice cerere, în care sunt enumerate mai multe
produse şi servicii, poate fi divizată de către solicitant
sau la rugămintea lui în două sau mai multe cereri
prin repartizarea între aceste cereri a produselor şi
serviciilor enumerate în cererea iniţială:

l până la decizia AGEPI privind înregistrarea
mărcii;

l în cursul oricărei proceduri de opunere la decizia
AGEPI de a înregistra marca;

l în cursul oricărei proceduri de recurs împotriva
deciziei privind înregistrarea mărcii.

De asemenea, conform regulii 2.1.4. din Regulament,
se divizează cererile care conţin semne verbale traduse
în două sau mai multe limbi în cadrul aceleiaşi mărci.
Divizarea cererilor în acest caz se admite până la
emiterea deciziei AGEPI de publicare a cererii.

49.2. Cererile divizionare păstrează data depunerii
cererii iniţiale şi prioritatea mărcii solicitate în ea.

49.3. Cererea divizionară va con ţine elementele
prevăzute la art. 8(5) din Lege şi va fi supusă taxelor
stabilite.

49.4. În termen de 3 luni de la data solicitării divizării
solicitantul va depune documentele indicate la regula
49.3. şi va plăti taxele stabilite. În caz contrar, AGEPI va
considera că solicitantul a renunţat la divizarea cererii.

49.5. Divizarea cererii se admite cu respectarea
următoarelor condiţii:

l cererea iniţială nu este retrasă sau nu se con-
sideră retrasă;

l produsele şi/sau serviciile, indicate în cererea
divizionară, au fost indicate în cererea iniţială şi
nu sunt identice sau similare cu produsele şi/
sau serviciile care rămân în cererea iniţială.

49.6. Introducerea unor produse şi servicii supli-
mentare în listă, conform literei e) alineatul (5) art. 8
din Lege, se efectuează numai prin depunerea unei
cereri noi (art. 11(3) din Lege).

49.7. Declaraţ ia privind divizarea unei cereri de
înregistrare a mărcii este irevocabilă.

SECŢIUNEA VII.

TRANSMITEREA DREPTURILOR
ASUPRA MĂRCII

Regula 50. Transmiterea drepturilor

50.1. Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise
integral sau parţial prin contract de cesiune, contract
de licenţă exclusivă sau neexclusivă, precum şi prin
succesiune ori moştenire legală sau testamentară.

50.2. Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra
mărcii se poate face pentru toate produsele sau
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serviciile pentru care marca este înregistrată sau
numai pentru o parte din acestea.

50.3. Mărcile aceluiaşi titular conţinând elemente
identice sau similare până la gradul de confuzie
folosite pentru produse sau servicii identice nu pot fi
transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai
către o singură persoană, pentru a exclude inducerea
în eroare a consumatorului. Neîndeplinirea acestei
condiţii conduce la respingerea cererii de înregistrare
a contractului de cesiune.

50.4. Transmiterea drepturilor asupra mărcii, în baza
unui contract de licenţă, se poate face pentru toate sau
numai pentru o parte din produsele ori serviciile pentru
care marca a fost înregistrată, autorizând folosirea
mărcii pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau
numai pe o parte a acestuia.

Prin licenţă exclusivă titularul mărcii (licenţiarul) acordă
licenţiatului dreptul exclusiv de exploatare a mărcii,
renunţând prin contract la dreptul de a acorda licenţe
terţilor pentru aceleaşi produse sau servicii pe acelaşi
teritoriu. Licenţiarul poate să-şi păstreze dreptul de a
exploata în continuare marca (licenţă parţială) sau poate
renunţa  la orice exploatare a acesteia (licenţă totală).

Prin licenţă neexclusivă licenţiarul transmite dreptul
de exploatare a mărcii (parţială sau totală), rezer-
vându-şi  atât dreptul de a exploata independent
marca, cât şi  cel de a acorda licenţe neexclusive
oricărei alte persoane.

50.5. Contractul de licenţă de folosire a mărcilor -
proprietate a statului poate fi reziliat de către ministe-
rele şi departamentele interesate, care au transmis
drepturile de folosire a lor, în conformitate cu Regula-
mentul cu privire la modul de folosire a mărcilor  -
proprietate a statului, aprobat de către Guvernul
Republic ii Moldova prin Hotărârea nr. 852 din
16.08.2001.

50.6. Înregistrarea contractului de cesiune/licenţă se
face în baza cererii depuse la AGEPI de către solici-
tant/titular în modul stabilit. Procedura de înregistrare
a contractului se efectuează în conformitate cu
regulamentul special adoptat de AGEPI.

Regula 51. Cererea de înregistrare
a contractului de cesiune/licenţă

51.1. Cererea de înregistrare a contractului de
cesiune/licenţă va conţine următoarele date:

a) numărul şi data depozitului cererii şi/sau numărul
certificatului de înregistrare a mărcii;

b) numele sau denumirea si adresa părţilor contrac-
tante;

c) numele şi adresa reprezentantului împuternicit de
cesionar/licenţiar, după caz;

d) solicitarea de înregistrare a contractului;

e) adresa pentru corespondenţă, după caz;

f) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a
reprezentantului.

La cererea de înregistrare a contractului de cesiune/
licenţă se anexează:

a) unul din documentele care fac dovada contractului
de cesiune/licenţă:

l contractul de cesiune/licenţă, în original, semnat
de ambele părţi;

l copia contractului de cesiune/licenţă, confirmată
de către un organ oficial; în cazul participării
persoanelor fizice – autentificată de notar;

l extrasul din contractul de cesiune/licen ţă,
confirmat de către un organ oficial; în cazul
participării persoanelor fizice – autentificat de
notar;

l certificatul  sau documentul de cesiune/licenţă
neautentificat, semnat de ambele părţi;

b) o copie a certificatului de înregistrare a mărcii;

c) o copie a  deciziei de publicare a cererii, după caz;

d) procura de reprezentare, după caz;

e) dovada de achitare a taxei stabilite.

51.2. Cererea de înregistrare a contractului de
cesiune/licenţă se consideră depusă numai după
plata taxei stabilite.

51.3. În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile
de înregistrare a contractului prevăzute la regulile 51.1.
şi 51.2. din Regulament, AGEPI acordă un termen de 2
luni pentru remedierea iregularităţilor. Dacă iregulari-
tăţile nu sunt remediate în termenul acordat şi nu este
depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit,
AGEPI emite decizia  de respingere a cererii în cauză.
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51.4. O singură cerere de înregistrare a contractului
de cesiune este suficientă pentru două sau mai multe
cereri/certificate de înregistrare, cu condiţia că  aceste
cereri/certificate de înregistrare aparţin unui singur
solicitant/titular, iar cesiunea se efectuează către o
singură persoană.

51.5. În cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevă-
zute la regulile 51.1. şi 51.2 din Regulament, AGEPI
înregistrează contractul de cesiune/licenţă în termen
de 3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare,
înscrie informaţia în Registrul Naţional al Contractelor
de Cesiune/Licenţă şi o publică în BOPI.

51.6. Înregistrarea contractului de cesiune implică în
mod automat schimbarea în Registrul Naţional al
Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul
Naţional al Mărcilor a solicitantului sau titularului.

Regula 52.  Schimbarea solicitantului/
titularului

52.1. Schimbarea solicitantului/titularului care rezultă
dintr-un contract de cesiune se efectuează în baza
cererii de înregistrare a contractului.

52.2.  În cazul  schimbării solicitantului/titularului mărcii
colective, la cererea de înregistrare a contractului de
cesiune se va anexa un document semnat de membrii
asociaţiei care atestă acordul majorităţii membrilor
asociaţiei cu privire la noul titular.

52.3. Dacă schimbarea solicitantului/titularului rezultă
dintr-o fuziune, cererea de modificare va fi însoţită de
copia legalizată a documentului întocmit de un organ
competent care confirmă fuziunea, de exemplu, copia
legalizată a extrasului din registrul de comerţ.

52.4. Dacă schimbarea solicitantului/titularului nu are
loc în urma încheierii contractului sau în urma  fuziunii,
ci din alte motive, de exemplu, prin aplicarea legii,
modificarea statutului sau printr-o decizie judecă-
torească, faptul respectiv se va indica în cererea de
modificare, la care se va alătura copia legalizată a
documentului care confirmă o asemenea modificare.

SECŢIUNEA VIII.
STINGEREA DREPTURILOR

ASUPRA MĂRCILOR
Regula 53. Caducitatea

În cazul în care înregistrarea unei mărci nu este reîn-
noită, la expirarea termenului prevăzut la art. 20(2) din

Lege, AGEPI înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor
menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas
fără  efect de la data expirării ultimei perioade de
protecţie de 10 ani şi, în conformitate cu art. 27(1) a),
anulează înregistrarea mărcii. Informaţia privind
anularea înregistrării se publică în BOPI, conform art.
27(2).

Regula 54. Renunţarea

54.1. În conformitate cu art. 27(1)b) din Lege, titularul
mărcii poate renunţa la marcă, depunând în acest
sens o cerere de renunţare.

Cererea de renunţare va conţine următoarele date:

a) numele sau denumirea şi adresa titularului;

b) numele şi adresa reprezentantului, după caz;

c) adresa pentru corespondenţă, după caz;

d) indicaţii privind marca înregistrată ce face obiectul
cererii de renunţare;

e) lista de produse şi servicii pentru care se declară
renunţarea, în cazul când renunţarea vizează numai
anumite produse şi servicii.

54.2. Cererea de renunţare este considerată că a fost
depusă, numai după ce taxa în cuantumul stabilit a
fost achitată de titular pentru fiecare din certificatele
de înregistrare ce urmează a fi anulate.

54.3. Renunţarea la marca ce face obiectul unei licenţe
înregistrate va fi înscrisă în Registrul Naţional al
Mărcilor numai după un termen de 2 luni de la data la
care titularul mărcii a prezentat la AGEPI un document
din care să rezulte că titularul a informat licenţiatul
despre intenţia sa de a renunţa la marcă. Dacă înainte
de expirarea acestui termen titularul prezintă la AGEPI
dovezi privind acordul licenţiatului, renunţarea va fi de
îndată înregistrată.

54.4. În cazul în care din cererea de renunţare lipsesc
unele din elementele prevăzute la regula 54.1. sau nu
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la regulile 54.2.
şi 54.3 din Regulament, AGEPI notifică titularului
iregularităţile constatate.

54.5. Pentru remedierea iregularităţilor cererii de
renunţare se acordă un termen de 2 luni din data
expedierii notificării. În cazul în care aceste iregularităţi
nu sunt remediate în termenul acordat şi nu este
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depusă o cerere de prelungire a termenului stabilit,
AGEPI va respinge cererea de renunţare.

54.6. Renunţarea la marcă produce efecte numai de
la data înscrierii în Registrul Naţional al Mărcilor.
Informaţiile privind renunţarea se publică în BOPI.

Regula 55. Anularea înregistrării

55.1. În conformitate cu art. 26(3) din Lege, orice
persoană interesată poate cere anularea înregistrării
unei mărci pentru motivele prevăzute la art. 26(1), (2)
din Lege, depunând o cerere de  anulare a înregistrării
la Comisia de Apel a AGEPI, care va fi examinată în
conformitate cu Regulamentul Comisiei de Apel.

55.2. Cererea de anulare a înregistrării mărcii trebuie
să conţină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, adresa şi semnătura contes-
tatarului;

b) numele, prenumele, adresa şi semnătura repre-
zentantului, după caz;

c) adresa pentru corespondenţă, după caz;

d) solicitarea de anulare a înregistrării mărcii cu
menţionarea drepturilor pe care este fondată contes-
taţia cu referire la articolele din Lege;

e) numărul şi data depozitului reglementar al mărcii;

f) numărul certificatului de înregistrare a mărcii.

55.3. La cererea de anulare se anexează:

a) procura, în cazul depunerii cererii de anulare prin
intermediul reprezentantului;

b) dovada de plată a taxei stabilite.

În cazul când se cere anularea mărcii din motivul
nefolosirii acesteia o perioadă neîntreruptă de cel
puţin 5 ani, la cerere se vor anexa:

c) documentul care confirmă începutul şi durata
neutilizării mărcii;

d) lista produselor/serviciilor pentru care marca a fost
înregistrată, dar nu a fost utilizată, grupate conform
claselor CIPS.

55.4. Copia cererii de anulare împreună cu notificarea
despre recepţionarea cererii de anulare se expediază

titularului mărcii a cărei anulare se solicită, cu propu-
nerea de a prezenta o referinţă la Comisia de Apel a
AGEPI până la data convocării şedinţei.

55.5. Dacă se cere anularea mărcii din motivul
nefolosirii acesteia o perioadă neîntreruptă de cel
puţin 5 ani în temeiul art. 26(2) din Lege, în referinţă
titularul mărcii trebuie să indice datele veridice despre
utilizarea mărcii pe produs ş i/sau pe ambalaj ,
informaţii despre o altă utilizare în cazul când există
motive întemeiate pentru neutilizarea mărcii pe produs
şi/sau pe ambalaj, sau dovezi referitoare la faptul că
marca nu a fost utilizată din motive independente de
voinţa titularului.

55.6. La examinarea cererii de anulare a înregistrării
mărcii din motivul nefolosirii acesteia o perioadă
neîntreruptă de cel puţin 5 ani, Comisia de Apel a
AGEPI va lua în consideraţie circumstanţele indepen-
dente de voinţa titularului mărcii ce au constituit un
obstacol la folosirea acesteia. Drept motive temeinice
de justificare a nefolosirii mărcii pot servi restricţiile
la import sau alte prescripţii ale autorităţilor publice
vizând produsul sau serviciul desemnat prin marca
protejată.

55.7. Hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI se publică în
BOPI şi în cazul anulării înregistrării mărcii se face men-
ţiune despre aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor.

În conformitate cu art. 17(4) din Lege, hotărârea Comisiei
de Apel a AGEPI poate fi atacată în instanţa judecătorească
în termen de 6 luni de la data adoptării ei.

55.8. Hotărârea instanţei judecătoreşti definitivă şi
irevocabilă se va comunica la AGEPI de către contes-
tatar. AGEPI va publica hotărârea aceasta în BOPI şi
în cazul anulării mărcii va face menţiune despre
aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor.

SECŢIUNEA IX.

CEREREA INTERNAŢIONALĂ DEPUSĂ
CONFORM PROCEDURII

ARANJAMENTULUI DE LA MADRID
ŞI A PROTOCOLULUI REFERITOR

LA  ARANJAMENTUL DE LA MADRID

Regula 56. Dispoziţii generale

56.1. Cererea de înregistrare internaţională (CÎI) poate
fi depusă, în conformitate cu art. 1(2) al Aranjamentului
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de la Madrid, art. 2(1) al Protocolului şi art. 31(1) din
Lege, de orice persoană fizică sau juridică din Repub-
lica Moldova.

56.2. Cererea de înregistrare internaţ ională se
depune, în conformitate cu art. 31(2) din Lege, prin
AGEPI în calitate de oficiu de origine.

56.3. AGEPI în calitate de oficiu de origine primeşte
cererile de înregistrare internaţ ională în limba
franceză.

56.4. În conformitate cu art. 1(2) al Aranjamentului de
la Madrid, până la depunerea cererii de înregistrare
internaţională marca trebuie să fie înregistrată la
AGEPI pe cale naţională.

În conformitate cu art. 2(1) al Protocolului, până la
depunerea cererii de înregistrare internaţională cererea
de înregistrare a mărcii trebuie să fie depusă sau marca
trebuie să fie înregistrată la AGEPI pe cale naţională.

56.5. Cererea internaţională se depune la AGEPI în 3
exemplare bune pentru multiplicare directă, iar primul
exemplar care se transmite la Biroul Internaţional al
OMPI trebuie să fe bun pentru multiplicare într-un
număr nelimitat de copii

56.6. Cererea de înregistrare internaţională trebuie să
se refere numai la o singură marcă, putându-se baza
în acelaşi timp pe mai multe înregistrări ale uneia şi
aceleiaşi mărci, efectuate în Republica Moldova.

56.7. Toate datele conţinute în cererea de înregistrare
internaţională trebuie să corespundă pe deplin
datelor cuprinse în Registrul Naţional al Cererilor de
Înregistrare a Mărcilor sau în  Registrul Naţional al
Mărcilor din Republica Moldova.

În conformitate cu art. 3(1) al Aranjamentului de la
Madrid şi art. 3(1) al Protocolului, AGEPI, în calitate de
oficiu de origine, certifică că indicaţiile ce figurează în
această cerere corespund celor din Registru Naţional
al Mărcilor sau Cererilor, după caz, şi indică data
cererii internaţionale.

56.8. Taxa de înregistrare internaţională, conform art.
8 al Aranjamentului de la Madrid şi art. 8 al Protocolului,
poate fi achitată în contul Biroului Internaţional al OMPI
direct sau prin intermediul AGEPI.

Taxa naţională pentru recepţionarea, verificarea şi
transmiterea cererii de înregistrare internaţională,
precum şi taxa pentru întocmirea unei astfel de cereri,

dacă este cazul, trebuie achitate în contul AGEPI.

56.9. Cererea de înregistrare internaţională se prezintă
respectându-se cerinţele prevăzute de Aranjamentul
de la Madrid, Protocolul şi Regulamentul comun.
Cererea se completează pe un formular standard
elaborat de Biroul Internaţional al OMPI. În cerere, pe
lângă datele referitoare la marcă, se vor desemna
ţările în care se solicită protecţia.

56.10. Formularele actuale ale cererii internaţionale,
precum şi alte formulare oficiale sunt disponibile la
Biroul Internaţional al OMPI şi la AGEPI, de asemenea
şi pe web site-ul OMPI  www.wipo.int  şi se comple-
tează prin dactilografiere sau în format electronic.

56.11. Tipul formularului cererii internaţionale se alege
în funcţie de tratatul care guvernează relaţiile dintre ţara
de origine şi ţările desemnate, după cum urmează:

l dacă ţările desemnate în cererea internaţională
şi Republica Moldova sunt legate în exclusivitate
prin Aranjamentul de la Madrid, cererea se va
perfecta pe un formular- tip MM1;

l dacă ţările desemnate în cererea internaţională
şi Republica Moldova sunt legate în exclusivitate
prin Protocol, cererea se va perfecta pe un
formular- tip MM2(F);

l dacă ţările desemnate în cererea internaţională
şi Republica Moldova sunt legate concomitent
prin Aranjamentul de la Madrid şi prin Protocol,
cererea se va perfecta pe un formular- tip MM3(F).

56.12. Data primirii cererii internaţionale la AGEPI se
consideră data la care a fost depusă cererea perfectată
în conformitate cu prevederile regulilor 56.3. … 56.10.
din Regulament şi dovada de plată a taxelor în cuan-
tumul stabilit.

56.13. Durata valabilităţii înregistrării internaţionale,
în conformitate cu art. 6 al Aranjamentului de la Madrid
şi art. 6 al Protocolului, este de 20 şi, respectiv, 10 ani,
cu posibilitatea reînnoirii pe aceleaşi termene ori de
câte ori este necesar.

Regula 57. Examinarea cererii

57.1. AGEPI verifică în termen de o lună corectitudinea
întocmirii CÎI, existenţa dovezii de plată a taxelor în
cuantumul stabilit şi conformitatea datelor indicate în
CÎI cu datele înscrise în Registrul Naţional al Mărcilor
sau în Registrul Naţional al Cererilor, după caz.

http://www.wipo.int
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57.2. În cazul în care în CÎI sunt depistate greşeli sau
inexactităţi a căror corectare nu depăşeşte competen-
ţele AGEPI şi nu necesită acordul solicitantului, AGEPI
corectează aceste greşeli sau inexactităţi.

57.3. În cazul în care în CÎI sunt depistate greşeli sau
inexactităţi a căror corectare necesită acordul
solicitantului, în particular, concretizarea listei de
produse, AGEPI trimite solicitantului o notificare
corespunzătoare şi îl invită să remedieze greşelile sau
inexactităţile într-un anumit termen, ţinând cont de
prevederile regulii 57.4. În cazul în care solicitantul nu
efectuează acţiunile necesare în termenul indicat,
responsabilitatea pentru depăşirea termenului de 2
luni prevăzut la regula 57.4. revine solicitantului.

57.4. Data înregistrării internaţionale în sensul art. 3(4)
al Aranjamentului de la Madrid şi art. 3(4) al Protoco-
lului se consideră data la care cererea de înregistrare
internaţională a fost depusă la AGEPI, cu condiţia ca
cererea internaţ ională să fie primită de Biroul
Internaţional al OMPI în termen de 2 luni începând de
la această dată. Dacă cererea nu a fost primită în acest
termen, Biroul Internaţional o va înscrie la data la care
a primit-o. Informaţia referitoare la înregistrarea
internaţională a mărcii se înscrie în Registrul Naţional
al Mărcilor.

57.5. Dacă CÎI îndeplineşte condiţiile prevăzute, AGEPI
expediază un exemplar al CÎI la Biroul Internaţional al
OMPI, iar un exemplar - solicitantului, drept confirmare
a depunerii CÎI la Biroul Internaţional al OMPI, indicând
data depunerii.

57.6. Dacă Biroul Internaţional al OMPI notifică
solicitantului ş i/sau la AGEPI, după caz, unele
iregularităţ i, acordând un anumit termen pentru
remedierea acestora, atunci:

l AGEPI remediază în termenul acordat iregula-
rităţile ce ţin de competenţa sa;

l notifică solic itantului iregularităţ ile a căror
remediere este de competenţa acestuia  şi îl
invită să-şi expună propunerile pentru reme-
diere într-un anumit termen, comunicându-i care
vor fi consecinţele dacă remedierile nu vor fi
efectuate în termenele prescrise de Biroul
Internaţional al OMPI, precum şi faptul că în
acest caz solicitantului îi revine responsabili-
tatea pentru depăşirea termenului acordat.

Regula 58. Desemnarea posterioară

58.1. Conform art. 3ter al Aranjamentului de la Madrid
şi art. 3 ter al Protocolului, titularul unei înregistrări
internaţionale poate solicita extinderea teritorială a
protecţiei acestei înregistrări asupra uneia sau mai
multor ţări, care nu au fost indicate în cererea de
înregistrare iniţială, pentru toate sau pentru o parte din
produsele şi serviciile enumerate în înregistrarea
internaţională.

58.2. O cerere de desemnare posterioară trebuie să
fie depusă la Biroul Internaţional al OMPI prin
intermediul AGEPI ca oficiu de origine. Cererea de
desemnare posterioară se depune la AGEPI în 3
exemplare, în limba franceză, pe un formular standard
MM4(F) elaborat de Biroul Internaţional al OMPI,
disponibil în modul indicat la regula 56.10. din Regu-
lament. Cererea de desemnare posterioară se pre-
zintă respectându-se cerinţele prevăzute de Aranja-
mentul de la Madrid, Protocolul şi Regulamentul
comun.

În cererea de desemnare posterioară se indică:

l numărul înregistrării internaţionale;

l numele şi adresa titularului;

l ţările desemnate;

l dacă cererea se referă la toate produsele şi
serviciile enumerate în înregistrarea internaţio-
nală, se indică acest fapt;

l dacă cererea nu se referă la toate produsele şi
serviciile enumerate în înregistrarea internaţio-
nală, se indică produsele şi serviciile referitoare
la desemnarea posterioară.

Cererea de desemnare posterioară este supusă
taxelor, în conformitate cu regula 56.8. din Regulament.

58.3. Data primirii cererii de desemnare posterioară
la AGEPI se consideră data la care a fost depusă
cererea perfectată în conformitate cu prevederile
regulii 57.8. din Regulament şi dovada de plată a
taxelor în cuantumul stabilit.

58.4. Data desemnării posterioare în sensul art. 3ter al
Aranjamentului de la Madrid şi art. 3ter al Protocolului se
consideră data la care cererea de desemnare poste-
rioară a fost depusă la AGEPI, cu condiţia ca ea să fie
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primită de Biroul Internaţional al OMPI în termen de 2
luni începând de la această dată. Dacă cererea de
desemnare posterioară nu a fost primită în acest termen,
Biroul Internaţional o va înscrie la data la care a primit-o.

58.5. Cererea de desemnare posterioară se depune,
se examinează de AGEPI ş i se trimite Biroului
Internaţional al OMPI în acelaşi mod ca şi CÎI.

Regula 59. Introducerea modificărilor
în înregistrarea internaţională

59.1. Cererea titularului înregistrării internaţionale
privind introducerea modificărilor referitor la această
înregistrare, aşa ca:

l schimbarea titularului pentru toate sau pentru o
parte de produse şi servicii referitor la toate sau
la o parte din ţările desemnate,

l limitarea listei de produse şi servicii referitor la
toate sau la o parte din ţările desemnate,

l renunţarea la protecţie în anumite ţări desem-
nate pentru toate produsele şi serviciile,

l modificarea numelui şi/sau adresei titularului,

l radierea înregistrării internaţionale referitor la
toate ţările desemnate pentru toate sau pentru
o parte de produse şi servicii, se examinează
de AGEPI şi se trimite la Biroul Internaţional al
OMPI în acelaşi mod ca şi CÎI.

Cererea privind introducerea modificărilor se perfec-
tează pe unul din formularele standard elaborate de
Biroul Internaţional al OMPI şi este supusă taxelor.

59.2. Cererea de modificare la înregistrarea interna-
ţională poate fi trimisă Biroului Internaţional al OMPI
numai după introducerea modificărilor propuse la
înregistrarea naţională, AGEPI informând despre
aceasta titularul mărcii.

Regula 60. Notificările Biroului
Internaţional al OMPI

În conformitate cu prevederile Regulamentului comun,
Biroul Internaţional al OMPI  trimite titularului mărcii
certificatul de înregistrare internaţională, iar toate
notificările privind refuzul provizoriu al oficiilor străine

de a acorda protecţie pe teritoriul acestor ţări, privind
deciziile finale în urma refuzului, privind nulitatea
înregistrării, radierea înregistrării din registrul
internaţ ional, precum şi notificările referitoare la
iregularităţi le trimite atât titularului, cât şi la AGEPI.

Regula 61. Completarea dosarului
cererii de înregistrare internaţională

a mărcii

AGEPI ţine un dosar al CÎI în care se păstrează
materialele cererii parvenite la AGEPI, un exemplar al
CÎI trimis la Biroul Internaţ ional al OMPI, copiile
notificărilor trimise solicitantului/titularului de AGEPI
şi de Biroul Internaţional al OMPI, precum şi copiile
răspunsurilor solicitantului/titularului parvenite la
AGEPI şi ale răspunsurilor expediate de AGEPI la
Biroul Internaţional al OMPI

Regula 62.
Transformarea înregistrării

internaţionale în cerere naţională

Dacă la cererea oficiului de origine înregistrarea
internaţională se exclude din registrul internaţional
referitor la toate sau la o parte din produsele şi/sau
serviciile enumerate în înregistrarea menţionată şi
persoana, care era titularul înregistrării internaţionale,
depune o cerere de înregistrare a aceleiaşi mărci la
AGEPI, cu condiţia că pe teritoriul Republicii Moldova
înregistrarea internaţională avea efect, această cerere
va fi tratată ca şi cum ea ar fi depusă de la data
înregistrării internaţionale sau de la data extinderii
teritoriale pentru Republica Moldova, iar dacă înregis-
trarea internaţională avea prioritate, atunci această
cerere  va beneficia de aceeaşi prioritate, cu condiţia ca:

a) cererea să fie depusă în termen de 3 luni de la data
la care înregistrarea internaţională a fost exclusă din
registru;

b) produsele şi serviciile enumerate în cerere trebuie
să acopere efectiv lista produselor ş i serviciilor
cuprinse în înregistrarea internaţională referitor la
Republica Moldova;

c) cererea menţionată trebuie să corespundă tuturor
cerin ţelor legislaţ iei naţionale, inclusiv cerin ţelor
referitor la taxe.
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Regula 63.  Reînnoirea înregistrării
internaţionale

Conform art. 7 al Aranjamentului de la Madrid şi art. 7
al Protocolului, înregistrarea internaţională poate fi
reînnoită pentru o perioadă de 20 şi, respectiv, 10 ani
din data expirării perioadei precedente de protecţie
prin simpla achitare a taxelor prevăzute.

63.1. Cu 6 luni înainte de expirarea termenului de
protecţie Biroul Internaţional al OMPI reaminteşte
titularului mărcii internaţionale şi reprezentantului său,
printr-un aviz oficial, data exactă de expirare a pro-
tecţiei. Faptul că avizul oficial nu a fost primit de titular

sau de reprezentant nu constituie o scuză pentru
încălcarea termenelor de reînnoire.

63.2. Înregistrarea internaţională este reînnoită dacă
taxele prevăzute au fost plătite cel târziu la data la care
reînnoirea înregistrării trebuia efectuată. Totuşi, plata
taxelor poate fi efectuată şi într-un termen de 6 luni de
la data la care reînnoirea înregistrării trebuia efectuată,
cu condiţia plăţii concomitente a unei taxe suplimen-
tare. Dacă taxele pentru reînnoire au fost primite de
Biroul Internaţional al OMPI cu mai mult de 3 luni
înainte de data la care reînnoirea înregistrării trebuia
efectuată, se consideră că taxele au fost primite cu 3
luni înainte de această dată.
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Aprobat prin ordinul
Directorului General al AGEPI

nr. 131 din 21.10.2003

SECŢIUNEA I.

NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE

Lege – Legea Republicii Moldova privind mărcile şi
denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22
septembrie 1995, modificată şi completată prin:
Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996, Legea nr. 1079-
XIV din 23.06.2000, Legea nr. 65-XV din 12.04.2001
şi Legea  nr. 1446-XV din 08.11.2002.

AGEPI – Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale

Cerere – cererea de înregistrare a denumirii de origine
a produsului

Regulament – Regulament de aplicare a Legii nr. 588/
1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor
(partea referitoare la denumirile de origine a produselor)

Solicitant – persoana fizică sau juridică în numele
căreia este depusă o cerere de înregistrare a denu-
mirii de origine a produsului

Titular – persoana căreia îi aparţin drepturile conferite
prin certificatul de înregistrare a denumirii de origine
a produsului

Reprezentant – reprezentant în proprietatea indus-
trială înregistrat în modul stabilit de AGEPI sau orice
persoană care reprezintă interesele persoanelor fizice
şi juridice în conformitate cu împuternicirile acordate
printr-o procură

CIPS – Clasificarea internaţională a produselor şi
serviciilor

Regulament
de aplicare a Legii nr. 588/1995

privind mărcile şi denumirile de origine
a produselor

(partea referitoare la denumirile de origine
a produselor)

Aranjamentul de la Lisabona – Aranjamentul de la
Lisabona pentru protecţia indicaţiilor locului de origine
a produselor şi înregistrarea lor internaţională din
31 octombrie 1958 la care Republica Moldova a aderat
la 5 aprilie 2001

Convenţia de la Paris – Convenţia de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883 la
care Republica Moldova a aderat la 25 decembrie 1991

Ţară de origine – ţara, regiunea sau localitatea ţării,
denumirea căreia constituie indicaţ ia locului de
origine a produsului care a creat notorietatea produ-
sului dat

BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industrială

OMPI – Organizaţia Mondială de Proprietate Inte-
lectuală

Registrul Naţional al denumirilor de origine a
produselor – colecţia de date administrată de AGEPI
conţinând toate înregistrările cu privire la denumirile
de origine a produselor

Regula 1. Denumirea de origine
a produsului

1.1. În conformitate cu art. 3(1) din Lege, denumirea
de origine a produsului este denumirea ţării, regiunii
sau localităţii (zonei geografice), precum şi denumirea
istorică a acestora, utilizate pentru desemnarea
produsului, ale cărui calităţi deosebite sunt determi-
nate, exclusiv sau în principal, de factorii naturali şi/sau
etnografici caracteristici zonei geografice respective.
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Prin factori naturali se înţeleg, în special, clima, relieful,
compoziţia solului, compoziţia şi temperatura apei,
aerului, gradul de umiditate, activitatea solară, latitu-
dinea geografică, înălţimea deasupra nivelului mării,
minereurile etc.

Prin factori etnografici se înţeleg, în special, experienţa
profesională, cultura, iscusinţa, tehnologia specifică,
tradiţiile de producere ale oamenilor care locuiesc în
zona geografică respectivă etc.

Regula 2. Temeiurile pentru
respingerea cererii de înregistrare
a denumirii de origine a produsului

2.1. În conformitate cu art. 7(12) din Lege, sunt excluse
de la protecţie si nu pot fi înregistrate denumirile de
origine a produselor care:

a) nu îndeplinesc condiţiile specificate la art. 3(1) din
Lege şi anume care:

l nu reprezintă o denumire a ţării, regiunii sau
localităţii (zonei geografice) sau o denumire
istorică a acestora;

l sunt utilizate pentru desemnarea produsului ce
nu posedă calităţi deosebite, determinate, ex-
clusiv sau în principal, de factorii naturali şi/sau
etnografici caracteristici zonei geografice res-
pective;

b) încetează să fie protejate şi/sau nu se mai folosesc
în ţara de origine

l dacă în rezultatul folosirii neadecvate de către
mai mulţ i producători s-au transformat în
denumiri generice sau uzuale şi se folosesc
public în Republica Moldova şi/sau în ţara de
origine ca semne ale unui produs de un anumit
fel, ce nu se referă la locul de fabricare al
acestuia;

l dacă în rezultatul schimbării factorilor geografici
naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei
geografice respective produsul nu mai posedă
calităţile deosebite datorate acestor factori;

c) sunt false şi ar putea induce în eroare consumatorul;

la acestea se referă acele denumiri care se asociază
în mintea consumatorului fie cu un alt loc de origine,
fie cu un alt produs, fie cu alte calităţi decât cele
adevărate;

d) sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

la acestea se referă denumirile care au o semnificaţie
indecentă în limbile de circulaţie în Republica Mol-
dova.

2.2. În conformitate cu art. 7(11) din Lege, nu este
considerat denumire de origine a produsului semnul
care, deşi reprezintă sau conţine denumirea zonei
geografice, este folosit public în Republica Moldova
ca semn al unui produs de un anumit fel, ce nu se
referă la locul de fabricare a acestuia, adică reprezintă
un termen uzual sau generic.

Regula 3. Protecţia juridică a denumirii
de origine a produsului

3.1. Protecţ ia juridică a denumirii de origine a
produsului se asigură în baza înregistrării ei la AGEPI
(art. 4(1) din Lege) şi în baza tratatelor internaţionale
la care Republica Moldova este parte sau în baza
principiului de reciprocitate (art. 32. din Lege).
Protecţie juridică denumirii de origine străine în Re-
publica Moldova se acordă numai cu condiţia protec-
ţiei ei juridice în ţara de origine.

3.2. Înregistrarea denumirii de origine a produsului
se autentifică prin eliberarea unui certificat de înre-
gistrare.

3.3. Certificatul de înregistrare a denumirii de origine
a produsului, în conformitate cu art. 5(3) din Lege,
legalizează dreptul titularului de folosire a acestei
denumiri pentru desemnarea produsului, ale cărui
calităţi deosebite sunt determinate, exclusiv sau în
principal, de factorii naturali şi/sau etnografici caracte-
ristici zonei geografice respective.

3.4. Durata înregistrării denumirii de origine a produ-
sului este nelimitată (art. 20(4) din Lege). Cu toate
acestea, la expirarea fiecărui termen de 10 ani, titularul
certificatului trebuie să prezinte la AGEPI raportul
privind păstrarea calităţilor specifice ale produsului,
indicate în certificatul de înregistrare.

3.5. În cazul în care produsul nu mai posedă calităţile
specifice, indicate în certificatul de înregistrare, ca
urmare a schimbării factorilor naturali şi/sau etno-
grafici caracteristici zonei geografice respective,
protec ţia juridică a denumirii de origine poate fi
suspendată anticipat (art. 26(1) c) şi d) din Lege).
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SECŢIUNEA II.

CEREREA DE ÎNREGISTRARE
A DENUMIRII DE ORIGINE

A PRODUSULUI

Regula 4. Depunerea cererii

4.1. Au dreptul de a depune cererea de înregistrare a
denumirii de origine a produsului, în conformitate cu
art. 4(4) din Lege, persoanele fizice sau juridice care
desfăşoară activitate de producţie în zona geografică
respectivă referitor la produsele indicate în cerere.

4.2. În conformitate cu art. 8(1) din Lege, cererea se
depune la AGEPI de către solicitant personal sau prin
reprezentant.

4.3. Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul,
respectiv sediul, permanent în străinătate, în conformi-
tate cu art. 8(2) din Lege, gestionează obţinerea
protecţiei denumirilor de origine a produselor, men-
ţinerea valabilităţii acestora, renunţarea la înregistrare
sau retragerea cererii numai prin intermediul unui
reprezentant în proprietatea industrială din Republica
Moldova, cu excepţ ia cazurilor când conven ţiile
internaţionale la care Republica Moldova este parte
prevăd altfel.

4.4. Împuternicirile reprezentantului se certifică
printr-o procură, eliberată acestuia de către solicitant.

4.5. Depunerea unei cereri de înregistrare a denumirii
de origine a produsului la AGEPI se poate face:

a) direct (în acest caz persoana care depune cererea
prezintă un act de identitate);

b) prin poştă.

Regula 5. Depozitul naţional
reglementar

5.1. În conformitate cu art. 8(4) din Lege, cererea tre-
buie să se refere la o singură denumire de origine a
produsului. La o singură denumire de origine a pro-
dusului se referă şi cererile în care denumirea de ori-
gine a produsului solicitată este prezentată în mai
multe limbi.

5.2. Cererea de înregistrare a denumirii de origine a
produsului, în conformitate cu art. 8(5) din Lege, trebuie
să conţină următoarele elemente:

a) solicitarea de înregistrare a denumirii de origine a
produsului;

b) numele, prenumele (denumirea), adresa şi sem-
nătura solicitantului;

c) numele, prenumele, adresa şi semnătura repre-
zentantului, în cazul în care cererea se depune prin
reprezentant;

d) denumirea de origine a produsului ce face obiectul
cererii şi descrierea acesteia, după caz;

e) lista de produse, precedată de numărul clasei con-
form CIPS, pentru care se cere înregistrarea denumirii
de origine;

f) indicarea locului fabricării produselor, pentru
desemnarea cărora se solicită înregistrarea denumirii
de origine (hotarelor ariei geografice şi a limitelor
acestora, aşa cum ele sunt fixate prin dispoziţiile legi-
slative şi reglementare ale ţării de origine);

g) descrierea însuşirilor deosebite ale produselor
pentru desemnarea cărora se solicită înregistrarea
denumirii de origine.

5.3. Dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit se
prezintă o dată cu cererea, în original sau o copie,
autentificată de bancă sau de contabilitatea AGEPI.

Documentele de plată trebuie să conţ ină datele
necesare pentru identificarea cererii depuse.

5.4. Documentele enumerate la regulile 5.2. şi 5.3. din
Regulament constituie depozitul naţional reglementar
(art. 9(1) din Lege).

5.5. Cererea va fi completată, în conformitate cu art.
8(6) din Lege, cu următoarele documente:

a) o confirmare legalizată de către organul competent
a faptului că produsele provin din zona geografică
respectivă şi că însuşirile deosebite ale acestora sunt
determinate de factorii naturali şi/sau etnografici
caracteristici zonei geografice respective;

b) solicitanţii străini în locul documentului indicat la
regula 5.5. a) vor prezenta documentul care certifică
dreptul asupra denumirii de origine a produsului ce
face obiectul cererii în ţara de origine;

c) procura sub semnătura privată a solicitantului, dacă
cererea se depune prin reprezentant.
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Regula 6. Limba oficială

6.1. Cererea, în conformitate cu art. 8(7) din Lege, se
redactează în limba de stat.

6.2. Celelalte documente se depun în limba de stat
sau într-o altă limbă.

6.3. Dacă documentele, în conformitate cu regula 6.2.
din Regulament, sunt prezentate într-o altă limbă, la
cerere, în termen de 2 luni de la data depunerii ei, se
anexează traducerea acestora în limba de stat.
Autenticitatea traducerii trebuie să fie legalizată de
notar, cu excep ţia cazurilor, când reprezentantul
legalizează traducerea documentelor pe care le
depune în baza împuternicirilor corespunzătoare.

Regula 7. Numărul de exemplare

7.1. Cererea se prezintă la AGEPI în 2 exemplare.

7.2. Documentele anexate la cerere se prezintă într-un
singur exemplar.

Regula 8. Formularul cererii

8.1. Cererea se depune pe un formular-tip aprobat de
AGEPI şi prezentat în anexă.

8.2. Dacă spaţiul rezervat unor rubrici este insuficient
pentru amplasarea datelor corespunzătoare, aceste
date vor fi prezentate în aceeaşi formă pe o filă
suplimentară, iar în rubrica respectivă a cererii se va
face menţ iunea: “vezi continuarea pe fila supli-
mentară“.

8.3. La rubrica I, la codul (730), se indică datele de
identificare ale solicitantului: numele, prenumele
persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei
juridice, adresa completă, telefonul şi faxul (cu prefixul
zonei) şi codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.
Solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate de
producţ ie în zona geografică respectivă pentru
produsele indicate în cerere.

8.4. La rubrica II, la codul (740), se indică datele de
identificare ale reprezentantului, dacă cererea se
depune prin reprezentant: numele, prenumele, adresa
completă, telefonul şi faxul, numărul procurii.

8.5. La rubrica III, la codul (750), se indică adresa pentru
corespondenţă, numele sau denumirea persoanei
împuternicite pentru corespondenţa cu AGEPI.

8.6. La rubrica IV, la codul (540), se indică denumirea
solicitată cu caractere standarde şi se dă descrierea
ei, după caz.

Denumirea de origine poate fi prezentată printr-un
substantiv propriu (de exemplu, “Romăneşti”, “Trifeşti”)
sau printr-un adjectiv substantivizat, fiind denumirea
zonei geografice, adăugând denumirea generică a
produsului (de exemplu, “Ceramică de Ungheni”) sau
o denumire fantezistă (de exemplu, “Spumant de
Cricova”, “Negru de Purcari” pentru vinuri).

Dacă denumirea de origine reprezintă o denumire
istorică a obiectului geografic, acest fapt trebuie indicat
în mod special în descriere şi trebuie confirmat în avizul
organului competent.

Dacă denumirea de origine este prezentată în câteva
limbi, atunci în descriere trebuie indicate aceste limbi.

8.7. La rubrica V, la codul (511), se indică produsul
(produsele) pentru care se aplică denumirea de
origine, indicând clasa conform CIPS. Totodată,
trebuie de indicat numai acele produse care se fabrică
în realitate şi ale căror calităţ i deosebite au fost
dobândite graţie factorilor naturali şi/sau etnografici.

8.8. La rubrica VI se prezintă descrierea succintă a
însuşirilor deosebite ale produsului (produselor).
Descrierea trebuie să conţină date veridice şi conclu-
dente care să indice complet şi clar dependenţa
nemijlocită a acestor însuşiri de factorii naturali şi/sau
etnografici caracteristici zonei geografice respective.

8.9. La rubrica VII se indică locul fabricării produsului
(produselor) (zona geografică). Hotarele ariei
geografice pot fi desemnate prin intermediul hotarelor
unităţii administrative sau în mod topografic, indicând
situarea reciprocă a unor localităţi, obiecte geografice,
de exemplu, munţi, râuri, construcţii trainice etc.

8.10. La rubrica VIII se indică lista documentelor
anexate, completându-se cu X căsuţele corespunză-
toare şi arătând numărul de exemplare şi numărul de
file din fiecare exemplar al documentelor anexate.
Documentele pentru care nu este rezervat spaţiu
aparte în formularul cererii se vor indica la diviziunea
“alte documente”, arătând denumirea lor concretă.

8.11. La rubrica IX cererea se semnează de către
solicitant. Semnătura pe cerere se efectuează în clar,
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indicând numele şi prenumele persoanei care sem-
nează şi data.

Dacă solicitantul este o persoană juridică, cererea
trebuie semnată de conducătorul întreprinderii, fiind
autentificată prin aplicarea ştampilei. Totodată, se
indică funcţia persoanei care semnează.

Dacă cererea se depune de reprezentant, atunci o
semnează persoana în cauză.

În cazul în care la cerere se anexează file suplimen-
tare, acestea vor fi semnate în acelaşi mod.

Dacă cererea nu este semnată, AGEPI expediază un
exemplar de cerere şi o notificare solicitantului, acesta
în decurs de 2 luni după primirea notificării urmând
să prezinte cererea semnată.

În cazul îndeplinirii acestei condiţii data depunerii
cererii se păstrează, iar în caz contrar cererea se
consideră nedepusă.

8.12. Rubricile X şi XI, precum şi cele amplasate
deasupra cuvântului “Cerere”, se completează de
AGEPI.

La rubrica X a) se indică numele ş i prenumele
persoanei care a depus documentele cererii la AGEPI.
La rubrica X b) semnează în clar persoana care a primit
documentele cererii.

Rubrica XI se completează de AGEPI atunci, când
solicitantului i se expediază un exemplar al cererii în
calitate de act ce confirmă acceptarea cererii în
vederea examinării, cu indicarea numărului şi datei
de ieşire.

Regula 9. Cerinţele prevăzute pentru
documentele anexate la cerere

9.1. La cerere se anexează, în conformitate cu art. 8(6)
f) din Lege, confirmarea legalizată a faptului că
produsul provine din zona geografică respectivă şi că
însuşirile deosebite ale acestuia sunt determinate de
factorii naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei
geografice respective.

Confirmarea trebuie dată de un organ competent care
poate să elibereze un aviz calificat cu privire la produs
şi să certifice că producătorul lui îşi desfăşoară
activitatea în zona geografică, denumirea căreia se
utilizează pentru desemnarea produsului. În special,

astfel de organe pot fi: ministerul de ramură, acade-
mia de ştiinţe, un institut specializat de cercetări
ştiinţifice, un muzeu etc., antrenând, dacă este cazul,
specialişti competenţi. Avizul poate fi prezentat atât de
un singur organ competent, dacă acesta deţine toate
informaţiile necesare conform cerinţelor Legii, cât şi
de câteva organe (de exemplu, avizul privind locul de
producţie al solicitantului şi hotarele de fabricare a
produsului poate fi prezentat de autorităţile locale, iar
avizul privind însuşirile deosebite ale produsului – de
un alt organ competent).

Pentru solicitanţii străini în calitate de document care
certifică dreptul asupra denumirii de origine a produ-
sului solicitate în ţara de origine poate servi certificatul
de înregistrare şi/sau de utilizare a denumirii de origine
a produsului, eliberat pe numele său în această ţară.

9.2. La cererea depusă prin reprezentant, în conformi-
tate cu art. 8(6) c) din Lege, se anexează procura care
confirmă împuternicirile acestuia.

9.2.1. Procura pentru reprezentarea persoanei fizice
sau juridice cu domiciliul permanent în afara Repub-
licii Moldova poate fi eliberată de către solicitant sau
de către o altă persoană împuternicită în modul cores-
punzător.

9.2.2. Procura trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:

l să fie eliberată pentru gestiunea unei singure
sau câtorva cereri de înregistrare a denumirii de
origine;

l să conţină data eliberării, fără de care nu este
valabilă, şi termenul de valabilitate;

l să stabilească limitele împuternicirilor repre-
zentantului;

l să fie semnată de persoana care a eliberat-o.

9.2.3. Termenul de valabilitate al procurii nu poate
depăşi trei ani. Dacă în procură nu se indică termenul
pentru care este eliberată, aceasta se consideră
valabilă în cursul unui an de la data eliberării.

9.2.4. Persoanele fizice cu domiciliul în afara
Republicii Moldova şi persoanele juridice străine vor
redacta procura în modul stabilit la regulile 9.2.1. şi
9.2.2. din Regulament.
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9.3. Se permite depunerea materialelor suplimentare
indicate prin fax sau poşta electronică cu condiţia
prezentării originalelor sau a copiilor autentificate a
acestora în decurs de două luni.

SECŢIUNEA III.

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE
A DENUMIRII DE ORIGINE
A PRODUSULUI LA AGEPI

Regula 10. Reprezentarea

10.1. Solicitantul poate fi reprezentat în procedurile în
faţa AGEPI printr-un reprezentant.

10.2. Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul,
respectiv sediul, permanent în străinătate acţionează
în faţa AGEPI numai prin intermediul unui reprezentant
în proprietatea industrială din Republica Moldova, cu
excepţia cazurilor când convenţiile internaţionale la
care Republica Moldova este parte prevăd altfel.

10.3. Desemnarea reprezentantului se face printr-o
procură, care se prezintă, în conformitate cu cerinţele
stabilite la regulile 9.2.1. şi 9.2.2. din Regulament, cu
semnătura privată a persoanei care a eliberat-o şi nu
necesită autentificare notarială.

10.4. Procura de reprezentare poate fi depusă atât
pentru efectuarea activităţii, o dată cu cererea, cât şi
pentru reprezentare în procesul gestiunii ei.

10.5. Acţiunile săvârşite de reprezentant până la
depunerea procurii nu se consideră valabile şi nu se
iau în considerare în cursul examinării.

10.6. Orice ac ţiune a reprezentantului în limitele
împuternicirilor stabilite prin procură sau orice acţiune
a AGEPI faţă de reprezentant produce aceleaşi efecte
ca şi acţiunile solicitantului sau, respectiv, acţiunile
faţă de solicitant.

10.7. Reprezentarea este valabilă până la epuizarea
împuternicirilor indicate în procură, în termenul lor de
valabilitate. Împuternicirile indicate în procură pot fi
suspendate înainte de termen de către solicitant sau
de către succesorul său în drepturi prin depunerea
unei cereri în acest sens la AGEPI (retragerea procurii),
precum şi în caz de renunţare a persoanei căreia i-a
fost eliberată procura, în cazul lichidării persoanei
juridice, decesului persoanei fizice etc.

10.8. Procura poate să limiteze la anumite acte
dreptul de a acţiona al reprezentantului. Orice act
solicitat prin reprezentant cu privire la retragerea sau
renunţarea la o cerere de înregistrare a unei denumiri
de origine va putea fi făcut numai pe baza unei
men ţiuni speciale care să indice expres actul
retragerii sau renunţării.

Regula 11. Corespondenţa cu AGEPI

11.1. Solicitantul, reprezentantul lui împuternicit sau
persoana desemnată pentru corespondenţă întreţin
corespondenţa cu AGEPI pentru fiecare cerere în
parte.

11.2. Materialele expediate după depunerea cererii
trebuie să conţină o referinţă la numărul acesteia, data
depunerii ei şi semnătura solicitantului sau a repre-
zentantului lui.

11.3. Materialele care nu conţin referinţa la numărul
cererii sau la dosar se returnează expeditorului fără a
fi examinate.

11.4. Materialele solicitate de AGEPI în procesul
gestiunii cererii se prezintă în termenele stabilite de
Lege şi de Regulament.

Regula 12. Termene

12.1. Calcularea termenelor de prezentare a materia-
lelor solicitate de AGEPI începe de la data la care
solicitantul sau reprezentantul său a primit actele de
procedură.

12.2. Orice termen exprimat în ani expiră în anul
corespunzător calculat în ziua şi luna corespunzătoare
celora în care a avut loc evenimentul de la care începe
calcularea termenului; dacă luna respectivă nu are o
zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a
acestei luni.

12.3. Orice termen exprimat în luni expiră în luna
corespunzătoare calculată în ziua corespunzătoare
celei în care a avut loc evenimentul, de la care începe
calcularea termenului; dacă luna respectivă nu are o
zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a aces-
tei luni.

12.4. Orice termen exprimat în zile începe din ziua
următoare evenimentului respectiv şi expiră în ultima
zi a termenului.
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12.5. Dacă ultima zi a termenului este o sărbătoare
legală sau o zi în care AGEPI nu este deschisă publi-
cului pentru efectuarea operaţiilor oficiale, termenul
va fi prelungit până la prima zi lucrătoare care ur-
mează.

12.6. Actele de procedură trimise prin poştă la AGEPI
se consideră îndeplinite în termen, dacă au fost pre-
date la oficiul poştal înainte de împlinirea termenului.

12.7. Neîndeplinirea actelor de procedura în terme-
nele notificate de AGEPI nu atrage sanc ţiunile
prevăzute de Lege şi de Regulament, dacă solici-
tantul dovedeşte că a fost împiedicat de nişte cir-
cumstanţe independente de voinţa lui şi dacă înde-
plineşte procedura într-un termen de 2 luni de la
încetarea acestor circumstanţe.

Regula 13. Introducerea modificărilor
în documentele cererii

13.1. În conformitate cu art. 11(2) din Lege, solicitantul
are dreptul să introducă modificări în cerere şi în
documentele ei fără a modifica însăşi denumirea de
origine a produsului, începând de la data depunerii
cererii şi până la data emiterii deciziei de înregistrare.

13.2. Se admite introducerea următoarelor modificări:

a) modificarea numelui (denumirii) solicitantului sau
reprezentantului;

b) modificarea adresei solicitantului, reprezentantului
şi/sau a adresei pentru corespondenţă;

c) modificarea reprezentantului;

d) rectificarea unor erori.

13.3. Introducerea modificărilor în documentele cererii
se face în baza unei cereri depuse de solicitant în
modul stabilit.

13.4. AGEPI notifică solicitantului rezultatul examinării
cererii de modificare.

13.5. La cererea de modificare se anexează dovada
de plată a taxei pentru introducerea modificărilor în
documentele cererii de înregistrare a denumirii de
origine a produsului.

În cazul neprezentării dovezii de plată a taxei sau în
cazul în care taxa achitată nu corespunde cuantumu-
rilor stabilite, cererea de modificare nu se acceptă spre
examinare, fapt ce i se notifică solicitantului.

13.6. În cazul în care se solicită modificările prevăzute
la regula 13.2. a) şi b) din Regulament, cererea de
modificare depusă la AGEPI va fi semnată de către
solicitant sau de reprezentantul acestuia.

13.7. Pentru introducerea modificărilor indicate la
regula 13.6. din Regulament nu este necesară
depunerea vreunui act care să confirme aceste
modificări.

13.8. În cazul în care se modifică reprezentantul
(regula. 13.2. c) din Regulament), cererea corespun-
zătoare depusă la AGEPI în vederea acestei modificări
va fi semnată de solicitant sau de reprezentantul
acestuia şi de persoana care a devenit noul ei repre-
zentant.

13.9. AGEPI este în drept să ceară prezentarea
dovezilor în cazurile care cad sub incidenţa regulilor
13.6 - 13.8. din Regulament, dacă există dubii privind
veridicitatea oricărei indicaţii incluse în cererea de
modificare.

13.10. Cererea de rectificare a unei erori comise în
documentele cererii de înregistrare a denumirii de
origine se depune la AGEPI, fiind semnată de solici-
tant sau de reprezentantul acestuia, indicându-se
numărul cererii respective şi eroarea care trebuie
corectată.

13.11. În cazul unei erori comise de AGEPI în Registrul
Naţional al Cererilor de înregistrare a denumirilor de
origine, Registrul Naţional al denumirilor de origine
sau în BOPI, rectificarea va fi operată din oficiu sau la
cererea solicitantului/titularului şi nu va fi supusă nici
unei taxe. Rectificările operate se publică în BOPI.

13.12. Procedura de înregistrare a modificărilor se
efectuează în conformitate cu regulamentul special
adoptat de AGEPI.

Regula 14. Consultarea documentelor
cererii

14.1. Solicitantul (reprezentantul) poate lua cunoştinţă
de cererea depusă sau de documentele referitoare
la ea atât direct la AGEPI, stabilind în prealabil data şi
timpul consultării, cât şi prin solicitarea copiei cererii,
a documentelor referitoare la ea sau a părţilor lor.

14.2. La solicitarea persoanelor interesate AGEPI
poate prezenta orice informaţie din Registrul Naţional
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al Cererilor de înregistrare a denumirilor de origine a
produselor.

14.3. Acţiunile, în conformitate cu regulile. 14.1. şi 14.2.
din Regulament, se efectuează doar cu condiţia
achitării taxei respective. Organele de drept iau
cunoştinţă de materialele cererii sau Registrului
Naţional al Cererilor de înregistrare a denumirilor de
origine a produselor gratuit.

Regula 15. Examinarea cererii
cu participarea solicitantului

15.1. Examinarea cererii cu participarea solicitantului sau
a reprezentantului acestuia se efectuează în cazul în care
sunt necesare explicaţii suplimentare în scopul precizării
unor aspecte referitoare la posibilitatea înregistrării
denumirii de origine şi/sau la dreptul de a o utiliza.

15.2. Examinarea cererii cu participarea solicitantului
se efectuează la propunerea AGEPI sau la cererea
solicitantului.

15.3. Problemele ridicate de examinare pot fi expuse
într-o notificare care conţine suplimentar şi comuni-
carea privind oportunitatea unei întâlniri cu solicitantul.

15.4. Problemele ridicate de solicitant pot fi expuse
într-un demers prin care se cere o întâlnire cu exami-
narea.

15.5. În conformitate cu art. 12(3) din Lege, solicitantul
va prezenta răspunsul la notificare în termen de 2 luni
de la data primirii ei, indiferent de faptul dacă inten-
ţionează sau nu să participe la examinarea cererii.

15.6. Data şi ora examinării cererii se coordonează în
prealabil. În cazul schimbării circumstanţelor, partea
care nu are posibilitate să participe la examinarea
cererii la data stabilită anunţă imediat celeilalte părţi
acest fapt.

15.7. La examinarea cererii poate participa repre-
zentantul solicitantului, în condiţiile prevăzute la regula
10. din Regulament.

Regula 16. Prelungirea termenului
de prezentare a documentelor anexate

la cerere şi a materialelor pretinse
de AGEPI

16.1. La demersul solicitantului pot fi prelungite, în
conformitate cu art. 9(2) şi 12(3) din Lege, dar nu mai
mult decât pentru 3 luni, următoarele termene:

a) termenul de prezentare a documentelor indicate la
reg. 9. din Regulament;

b) termenul de prezentare a materialelor suplimen-
tare pretinse de examinare.

16.2. Cererea de prelungire a termenului se depune
pe parcursul celor 2 luni prevăzute la art. 9(2) şi 12(3)
din Lege sau în cursul a 2 luni de la data la care
solicitantul a primit notificarea. Concomitent cu
cererea de prelungire a termenului se prezintă şi
dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit pentru
această procedură.

16.3. Termenul de prezentare a documentelor şi
materialelor pretinse nu va fi prelungit, dacă cererea
în acest sens nu va fi depusă în termenul stabilit la
regula 16.2. din Regulament, de asemenea, dacă nu
va fi prezentată dovada de plată a taxei sau dacă taxa
achitată nu va corespunde cuantumului stabilit.

Regula 17. Repunerea în termene

17.1. Dacă solic itantul a omis termenul pentru o
acţiune de procedură sau pentru depunerea contes-
taţiei la Comisia de Apel a AGEPI, acest termen poate
fi restabilit în cel mult 6 luni de la data expirării lui, în
baza unei cereri scrise depuse de solic itant, cu
condiţia stabilirii că neîndeplinirea acţiunii în termen
a avut loc neintenţionat.

17.2. Repunerea în termene se efectuează cu condiţia
achitării taxei stabilite şi indicării în cererea de repu-
nere în termen a motivului neîndeplinirii acţiunii în
termen. Dacă documentele necesare şi dovada de
plată a taxei în cuantumul stabilit nu vor fi prezentate
concomitent cu cererea de repunere în termene
omise, ultima se va considera nedepusă.

17.3. Dacă se constată neîndeplinirea cel puţin a uneia
din cerinţele sus-indicate, cererea de repunere în ter-
mene omise nu se acceptă, fapt ce i se notifică soli-
citantului.

Regula 18. Retragerea cererii

18.1. Cererea de înregistrare a denumirii de origine a
produsului poate fi retrasă de către solic itant, în
conformitate cu art. 15(1) din Lege, la orice etapă de
examinare.

18.2. Cererea se consideră retrasă din data adoptării
deciziei privind retragerea cererii.
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18.3. Solicitantului i se notifică decizia adoptată.

18.4. Cererea retrasă nu comportă urmări juridice şi
nu se ia în considerare în procesul examinării altor
cereri.

18.5. Cererea retrasă nu poate fi restabilită.

18.6. Prevederile regulilor 18.4. şi 18.5. din Regula-
ment se extind, de asemenea, şi asupra cererilor
considerate retrase. În acest caz data de la care
cererea se consideră retrasă este data adoptării
deciziei corespunzătoare.

Regula 19. Executarea procedurilor
în regim de urgenţă

19.1. La cererea solicitantului procedurile de exami-
nare formală, examinare în fond şi eliberare a certifi-
catului pot fi efectuate în regim de urgenţă.

19.2. Solicitarea în scris a aplicării regimului de urgen-
ţă, întocmită în mod arbitrar, trebuie să indice denumi-
rea procedurilor respective.

19.3. O dată cu solicitarea se prezintă dovada de plată
a taxei în cuantum majorat de două ori faţă de cel
reglementar.

19.4. Termenele efectuării procedurilor în regim de
urgenţă se reduc la jumătate faţă de cele prevăzute la
art. 12(1), 1(1) şi 18(3) din Lege.

SECŢIUNEA IV.

EXAMINAREA CERERII

Regula 20. Înregistrarea cererii

20.1. Cererii depuse la AGEPI în limba de stat i se
atribuie un număr de înregistrare şi data depunerii.

20.2. Solicitantul este informat despre primirea cererii,
indicându-se numărul şi data de înregistrare.

20.3. Cererea care nu este prezentată în limba de stat
nu se înregistrează şi se returnează persoanei care
a depus-o.

Regula 21. Examinarea formală a cererii

21.1. În termen de o lună de la data primirii cererii
AGEPI efectuează examinarea formală a ei. Dacă
solicitantul a fost notificat, intervalul de timp de la

expedierea notificării şi până la primirea răspunsului
de la solicitant privind notificarea în cauză nu se ia în
calcul.

21.2. În procesul examinării formale se verifică
prezenţa datelor şi/sau documentelor indicate la
regula 5. şi conformitatea lor cu cerinţele prevăzute la
regulile 6. – 9. din Regulament.

21.3. Data depozitului naţ ional reglementar se
consideră, în conformitate cu art. 9 din Lege, data la
care a fost depusă la AGEPI cererea ce îndeplineşte
condiţiile prevăzute la regula 5.2. din Regulament şi
dovada de plată a taxei stabilite pentru depunerea şi
examinarea cererii.

21.4. Lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a
documentelor indicate la regula 5.5. din Regulament
sau necorespunderea lor cu cerinţele stabilite în
Regulament nu vor împiedica stabilirea datei de
depozit.

Regula 22. Notificarea privind
necesitatea prezentării documentelor
lipsă sau a introducerii modificărilor

în documentele cererii

22.1. Dacă în procesul examinării formale se constată
că documentele anexate la cerere nu îndeplinesc
cerinţele stabilite în Regulament, solicitantului i se
trimite o notificare cu indicarea iregularităţilor depis-
tate şi cu propunerea de a prezenta datele şi/sau
documentele lipsă ori modificările lor.

22.2. Temeiuri pentru notificare:

a) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a docu-
mentelor, indicate la punctele b), c), d), e), f), g) ale
regulii 5.2. din Regulament;

b) lipsa dovezii de plată a taxelor pentru depunerea
cererii şi pentru examinarea denumirii solicitate sau
a confirmării că taxele au fost achitate în contul AGEPI,
precum şi necorespunderea sumei taxelor achitate
cu cuantumurile stabilite;

c) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a docu-
mentelor, indicate la regulile 5.5. şi 6.3. din Regula-
ment;

22.3. Răspunsul la notificarea examinării, în conformi-
tate cu regula 22.2 a) din Regulament, trebuie să fie
prezentat în termen de 2 luni de la primirea notificării.
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În cazul în care solicitantul nu a prezentat în termenul
stabilit materialele indicate în notificare sau o
solicitare motivată de prelungire a acestui termen,
care nu poate depăşi 2 luni, cererea se consideră
nedepusă (art. 12(3) din Lege).

22.4. Răspunsul la notificarea examinării, în confor-
mitate cu regula 22.2. c) din Regulament, trebuie să
fie prezentat în termen de 2 luni de la primirea
notificării. În cazul în care solicitantul nu va prezenta
în termenul stabilit materialele indicate sau o solicitare
motivată de prelungire a acestui termen, dar nedepă-
şind 2 luni, cererea se va considera retrasă.

Regula 23. Verificarea achitării taxei

23.1. Materialele anexate la cerere se verifică pentru a
constata dacă în ele figurează dovada de plată, în
cuantumurile stabilite, a taxei pentru depunerea cererii
şi pentru examinarea denumirii de origine solicitate, al
cărei termen de plată este data depunerii cererii.

23.2. Dacă dovada de plată a taxei (sau a datelor care
să confirme că taxa a fost achitată în contul AGEPI)
lipseşte, solicitantului i se notifică necesitatea pre-
zentării ei în conformitate cu prevederile regulii 23.3.
din Regulament.

23.3. Dacă cererea conţine documentele prevăzute la
regula 5.2. din Regulament, iar taxa pentru depunerea
cererii şi pentru examinarea denumirii de origine soli-
citate a fost plătită parţial, se permite achitarea ei
timp de:

l 2 luni, recunoscând data depozitului naţional regle-
mentar conformă cu data de depunere a cererii;

l 6 luni, recunoscând data depozitului conformă
cu data achitării taxei stabilite.

În cazul în care solicitantul nu achită taxa în termen de
6 luni, cererea se consideră nedepusă.

Regula 24. Hotărârea AGEPI
privind rezultatele examinării  formale

24.1. În funcţie de rezultatele examinării formale
solicitantului i se notifică acceptarea cererii în vederea
examinării sau respingerea ei.

24.2. Dacă materialele cererii corespund cerinţelor
stabilite, de asemenea, dacă solicitantul a prezentat
la timp datele şi documentele pretinse, se emite

decizia de acceptare a cererii în vederea examinării,
cererii i se atribuie numărul depozitului naţional
reglementar şi datele respective se introduc în
Registrul Naţional al Cererilor de înregistrare a
denumirilor de origine a produselor.

24.3. Registrul Naţional al Cererilor de înregistrare a
denumirilor de origine a produselor este accesibil
publicului. Ordinea de prezentare a datelor incluse în
Registru se stabileşte de AGEPI (regulile 14.2. şi 14.3.
din Regulament).

24.4. Drept confirmare a emiterii deciziei de acceptare
a cererii în vederea examinării solicitantului i se trimite
un exemplar al cererii cu indicarea datei şi numărului
de depozit al cererii. La acesta se anexează, dacă este
cazul, notificarea privind necesitatea prezentării altor
date şi/sau documente prevăzute de Lege ş i de
Regulament.

24.5. Dacă documentele prezentate de solicitant sau
răspunsul la notificarea examinării nu conţin datele
şi/sau documentele necesare, se emite decizia de
respingere a cererii.

24.6. În decizia de respingere a cererii se prezintă
motivele respective.

Regula 25. Examinarea denumirii
solicitate

25.1. În conformitate cu art. 13(1) din Lege, exami-
narea denumirii de origine a produsului se efectuează
în termen de 9 luni de la data emiterii deciziei de
acceptare a cererii spre examinare. În cazul notificării
solicitantului termenul cuprins între data notificării şi
data primirii la AGEPI a răspunsului la notificare nu
se ia în calcul.

25.2. În cadrul examinării denumirii de origine a
produsului solic itate se efectuează următoarele
proceduri:

a) verificarea prezenţei în cerere a procurii acordate
reprezentantului, dacă acesta există, şi a traducerii în
limba de stat a documentelor anexate la cerere
prezentate în altă  limbă;

b) verificarea suplimentară a conformităţii materialelor
cererii cu cerinţele faţă de conţinutul şi întocmirea
cererii şi a documentelor anexate, stabilite la regulile
5., 8. şi 9. din Regulament;
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c) verificarea conformităţii denumirii solicitate cu
condiţiile specificate la art. 3(1) din Lege şi la regula
1. din Regulament;

d) verificarea respectării prevederilor art. 4(4) din Lege
referitoare la solicitant, în conformitate cu regula 4.1.
din Regulament;

e) verificarea faptului dacă denumirea de origine a
produsului solicitată nu cade sub incidenţa art. 7(12)
din Lege, în conformitate cu regula 2. din Regulament.

25.3. Documentele, în conformitate cu regula 25.2. a)
din Regulament, pot fi prezentate la AGEPI în decurs
de două luni de la data depunerii cererii. În cazul în
care solicitantul nu va prezenta în termenul stabilit
materialele indicate sau o solicitare motivată de
prelungire a acestui termen nedepăşind două luni
cererea se va considera retrasă.

25.4. Pentru determinarea conformităţii denumirii
solicitate cu condiţiile pe care trebuie să le întrunească
denumirea de origine a produsului specificate la art.
3(1) din Lege se verifică:

a) conformitatea denumirii solicitate cu denumirea
oficială actuală sau istorică a obiectului geografic, în
conformitate cu regula 1. din Regulament;

b) prezenţa datelor care confirmă situarea zonei
geografice, denumirea căreia se solicită în calitate de
denumire de origine a produsului, în hotarele indicate
în cerere;

c) existenţa dovezii de folosire a denumirii de origine
la data depunerii cererii anume în calitate de indicaţie
pentru individualizarea produsului ce posedă calităţi
deosebite determinate de factorii naturali şi/sau
etnografici caracteristici zonei geografice date;

d) prezenţa indicării produsului pentru desemnarea
căruia se solicită înregistrarea denumirii de origine
şi a locului de fabricare (ariei zonei geografice);

e) prezenţa descrierii calităţilor deosebite ale pro-
dusului şi conformitatea lor cu cele prezentate în avizul
organului competent.

25.5. Dacă denumirea zonei geografice a fost utilizată
anterior pentru individualizarea produsului ce posedă
calităţi deosebite, determinate de factorii naturali şi/
sau etnografici ai zonei geografice date, dar la
momentul depunerii cererii şi-a pierdut capacitatea

iniţială de a fi o indicaţie a locului adevărat de origine
a produsului şi a calităţilor lui deosebite, atunci ea se
consideră indicaţie devenită generică în Republica
Moldova ca denumire a unui produs de un anumit fel,
ce nu se referă la locul de fabricare.

25.6. La verificarea conţinutului avizului organului
competent se stabileşte prezenţa datelor ce confirmă:

a) situarea solicitantului în zona geografică, denu-
mirea căreia se solicită în calitate de denumire de
origine a produsului;

b) fabricarea de către solicitant a produsului indicat în
cerere pe teritoriul zonei geografice sus-menţionate;

c) faptul că calităţile deosebite ale produsului indicat
în cerere sunt determinate exclusiv sau în principal
de factorii naturali şi/sau etnografici caracteristici
pentru zona geografică respectivă.

25.7. În cazul în care se solicită corectarea denumirii
produsului, examinarea este în drept să ceară de la
solicitant precizările corespunzătoare. Corectarea
prezentată de solicitant poate fi efectuată în procesul
examinării.

Regula 26.  Verificarea materialelor
suplimentare

26.1. În cazul în care solicitantul prezintă materialele
suplimentare, conform notificării AGEPI, se verifică
respectarea termenului stabilit pentru prezentarea
acestora. Materialele menţionate trebuie prezentate
în termen de două luni de la data la care solicitantul a
primit notificarea.

26.2. Daca solicitantul a încălcat termenul stabilit şi
nu a prezentat o cerere de prelungire a acestuia, dar
nedepăşind trei luni, sau a ignorat notificarea, lăsând-o
fără răspuns, cererea se consideră retrasă, ceea ce
se notifică solicitantului.

26.3. Dacă solicitantul a prezentat materialele supli-
mentare din proprie iniţiativă sau conform notificării
AGEPI, iar acestea au fost acceptate spre examinare,
se verifică dacă ele nu modifică esenţa cererii.

26.4. Se consideră că materialele suplimentare
modifică esenţa cererii, dacă ele, printre altele:

l indică nişte calităţi ale produsului pe care
acesta, conform avizului organului competent,
nu le posedă;
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l indică un produs diferit de cel care este parte
componentă a denumirii de origine ce face
obiectul cererii.

26.5. În cazul în care se constată că materialele
suplimentare modifică esen ţa cererii, până la
emiterea deciziei de înregistrare a denumirii de origine
a produsului sau de respingere a acesteia, solicitan-
tului i se notifică care date din materialele suplimen-
tare au servit drept temei pentru o asemenea concluzie
a examinării. Celelalte date se iau în considerare la
examinare.

Regula 27.  Decizia AGEPI privind
rezultatele examinării denumirii

solicitate

27.1. În conformitate cu rezultatele examinării
denumirii de origine a produsului solicitate, AGEPI
emite  decizia de publicare sau de respingere a cererii.

27.2. În cazul în care se stabileşte că denumirea
solicitată corespunde cerinţelor stabilite de Lege şi
de Regulament, se emite decizia de publicare a cererii
de înregistrare a denumirii de origine a produsului.

27.3. În cazul în care se stabileşte că denumirea
solicitată nu corespunde cerinţelor stabilite de Lege
şi de Regulament, solicitantului i se expediază un aviz
provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a
denumirii de origine a produsului.

27.4. În avizul provizoriu se expun motivele care pot
servi drept temei pentru respingerea cererii, cu refe-
rinţe la articolele din Lege.

27.5. Solicitantului i se cere ca în termen de două luni
de la data primirii avizului provizoriu să prezinte o
contestaţie cu argumentele de rigoare sau materiale
suplimentare.

27.6. În cazul în care contestaţia, în conformitate cu
regula 27.5. din Regulament, nu a fost prezentată sau
cea prezentată a fost considerată nefondată, AGEPI
emite decizia de respingere a cererii.

27.7. În cazul în care contestaţia a fost considerată
întemeiată, AGEPI adoptă decizia de publicare a cererii
de înregistrare a denumirii de origine a produsului.

27.8. Solicitantului i se notifică decizia adoptată în
termen de 10 zile de la data emiterii acesteia.

27.9. Concomitent cu decizia de publicare, în confor-
mitate cu regula 27.8. din Regulament, AGEPI, dacă
este cazul, notifică solicitantului despre necesitatea
achitării taxei pentru înregistrarea denumirii de origine
a produsului şi eliberarea certificatului de înregistrare.

Regula 28.  Atacarea deciziei examinării

28.1. În conformitate cu art. 14(1) din Lege, solicitantul
are dreptul, în cazul în care nu este de acord cu decizia
emisă în urma examinării formale sau examinării
denumirii solicitate, să depună o contestaţie la Comi-
sia de Apel a AGEPI în termen de trei luni de la data
primirii deciziei.

28.2. Contestaţia va fi examinată la Comisia de Apel
a AGEPI în termen de trei luni de la data depunerii ei,
conform Regulamentului privind Comisia de Apel.

28.3. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu
decizia Comisiei de Apel a AGEPI, el, în conformitate
cu art. 14(2) din Lege, o poate ataca în instanţa judecă-
torească în termen de 3 luni de la primirea deciziei
menţionate.

Regula 29.  Anularea deciziei

AGEPI poate anula din proprie iniţiativă decizia
adoptată, dacă aceasta contravine legislaţiei în
vigoare, de exemplu, dacă pe parcursul examinării
intervin alte condiţii decât cele existente la momentul
adoptării deciziei.

Regula  30. Publicarea cererii

30.1. În termen de trei luni de la data adoptării deciziei
de publicare a cererii, în conformitate cu art. 16 din
Lege, AGEPI publică în BOPI datele privind cererea.

30.2. În BOPI se publică următoarele date:

(210) numărul depozitului;

(220) data depozitului;

(730) numele sau denumirea şi adresa solicitantului;

(540) denumirea de origine a produsului ce face
obiectul cererii;

(511) indicarea claselor şi lista produselor conform
CIPS;

l descrierea calităţilor deosebite ale produsului;
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l indicarea locului de fabricare a produsului;

l avizul organului competent;

(526) elementele denumirii de origine a produsului
asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv.

Regula  31.  Contestaţia împotriva
înregistrării

31.1. Orice persoană este în drept, în conformitate cu
art. 17(1) din Lege, în termen de trei luni de la data
publicării datelor privind cererea, să depună o
contestaţie la Comisia de Apel a Agenţiei împotriva
înregistrării unei denumiri de origine a produsului.

31.2. Cererea de examinarea a contestaţiei trebuie să
conţină:

l numele, prenumele (denumirea), adresa şi
semnătura contestatarului;

l numele, adresa şi semnătura reprezentantului;

l adresa pentru corespondenţă, după caz;

l solicitarea de examinare a contestaţiei privind
denumirea de origine a produsului;

l numărul depozitului reglementar al denumirii de
origine;

l data depozitului reglementar al denumirii de
origine;

l expunerea motivelor pe care se fondează con-
testaţia;

l dovada de achitare a taxei pentru depunerea
contestaţiei.

31.3. În cazul în care a fost depusă o contestaţie
împotriva înregistrării denumirii de origine, AGEPI, în
termen de 10 zile de la data depunerii ei, comunică
acest fapt solicitantului.

31.4. Contestaţia împotriva înregistrării se exami-
nează în termen de 3 luni de la data depunerii ei.

31.5. Decizia cu privire la contestaţia împotriva
înregistrării se comunică, în termen de 10 zile, atât
solicitantului, cât şi persoanei care a depus această
contestaţie.

31.6. Orice document furnizat de persoana care a
formulat contestaţia este comunicat solicitantului care
dispune de posibilitatea de a răspunde în termen de
2 luni.

31.7. Dacă solicitantul nu prezintă nici o obiecţie,
Comisia de Apel poate decide asupra contestaţiei,
bazându-se numai pe probele de care dispune.

31.8. Dacă AGEPI constată că materialele contestaţiei
nu satisfac anumite cerinţe prevăzute la regula 31.2.
din Regulament, invită persoana care a formulat
contestaţ ia ca în termen de 2 luni să remedieze
neregulile constatate şi să prezinte toate detaliile şi
actele justificate în susţinerea contestaţiei.

31.9. În cazul în care contestaţia împotriva înregistrării
denumirii de origine este recunoscută drept nefon-
dată, AGEPI ia decizia de înregistrare a denumirii de
origine.

31.10. În cazul în care contestaţia este recunoscută
drept fondată, AGEPI ia decizia de respingere a
înregistrării denumirii de origine.

31.11. Hotărârea Comisiei de Apel poate fi atacată în
instanţa judecătorească în termen de 6 luni de la data
adoptării acesteia.

Regula 32. Înregistrarea denumirii
de origine a produsului şi eliberarea

certificatului de înregistrare

32.1. În cazul în care în termen de trei luni de la data
publicării cererii nu a fost depusă nici o contestaţie
împotriva înregistrării denumirii de origine a produ-
sului sau contestaţ iile depuse au fost respinse,
AGEPI, dacă este cazul, notifică solicitantului despre
necesitatea achitării taxei pentru înregistrarea
denumirii de origine  a produsului şi pentru eliberarea
certificatului de înregistrare. Dacă taxa respectivă a
fost achitată, în conformitate cu art. 18 din Lege, AGEPI
emite decizia de înregistrare a denumirii de origine a
produsului, ceea ce se notifică în termen de 10 zile
solicitantului şi secţiei Registre.

32.2 În cazul neachitării taxei pentru înregistrare şi
eliberarea certificatului de înregistrare în termenul
stabilit şi în cuantumul stabilit AGEPI consideră
cererea retrasă.

32.3. Datele privind înregistrarea se înscriu în
Registrul Naţional al denumirilor de origine a  produ-
selor şi în termen de trei luni de la data emiterii deciziei
de înregistrare titularului i se eliberează Certificatul de
înregistrare a denumirii de origine a produsului.
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32.4. În Registrul Naţional al denumirilor de origine a
produselor se înscriu următoarele date:

(111)  numărul de ordine al înregistrării;

(151)  data înregistrării;

(210)  numărul depozitului;

(220)  data depozitului;

(730)  numele sau denumirea şi adresa titularului;

(540)  denumirea de origine a produsului;

(511)  indicarea claselor şi lista  produselor conform
CIPS;

l descrierea calităţilor deosebite ale produsului;

l indicarea locului de fabricare a produsului;

l avizul organului competent;

(526) elementele denumirii de origine a produsului
asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv.

32.5. În Registrul Naţional al denumirilor de origine a
produselor se înscriu modificările ulterioare ale aces-
tor date în modul stabilit.

32.6. Certificatul de înregistrare a denumirii de origine
a produsului se redactează pe un formular-tip,
indicând datele prevăzute la regula 32.4. din Regula-
ment.

Regula 33. Publicarea datelor privind
înregistrarea

33.1. AGEPI publică în BOPI datele privind înregistrarea
denumirii de origine a produselor, introduse în Regis-

trul Naţional al denumirilor de origine a produselor, în
termen de 3 luni de la data emiterii deciziei de înre-
gistrare, în conformitate cu art. 18 din Lege.

33.2. În BOPI se publică următoarele date privind
înregistrarea:

(111)  numărul de ordine al înregistrării;

(210)  numărul depozitului cererii;

(220)  data depozitului;

(151)  data înregistrării;

(511)  indicarea claselor şi lista produselor, conform
CIPS;

(730)  numele sau denumirea şi adresa titularului;

(442)  numărul BOPI în care au fost publicate datele
privind cererea examinată.

SECŢIUNEA V.

DISPOZIŢII TRANZITORII

Regula 34. Intrarea în vigoare

Prezentul Regulament intră în vigoare de la data
aprobării lui de către Directorul General al AGEPI.

Regula 35. Regulile anterioare

De la data intrării în vigoare a prezentului Regu-
lament îş i pierde valabilitatea Regulamentul de
aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile ş i
denumirile de origine a produselor (partea referi-
toare la denumirile de origine a produselor) aprobat
prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 108
din 1998.07.15.



144

MD - BOPI 11/2003 (PARTEA I)

Anexă
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I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind modul de atestare şi înre-
gistrare a reprezentanţilor în proprietate industrială (în
continuare - Regulamentul) este elaborat în confor-
mitate cu prevederile Regulamentului reprezentanţilor
în proprietatea industrială, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1362 din 21
octombrie 2002 şi stabileşte modul de atestare a
reprezentanţilor în proprietatea industrială, precum şi
modalitatea de înregistrare a acestora.

2. Atestarea şi înregistrarea reprezentanţilor în pro-
prietatea industrială (în continuare - reprezentant) se
efectuează de către Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţ ii Industriale a Republicii Moldova (în
continuare - AGEPI) în conformitate cu Regulamentul
reprezentanţilor în proprietatea industrială şi prezentul
Regulament.

3. AGEPI gestionează Registrul reprezentanţilor în
proprietatea industrială (în continuare - Registrul)
aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI
nr. 30 din 18.02.2000 în conformitate cu legislaţia şi
actele normative în vigoare.

II. Comisia de Atestare

4. Comisia de Atestare a reprezentanţilor în proprie-
tatea industrială (în continuare - Comisia) se creează
prin ordinul Directorului General al AGEPI.

5. Comisia se formează din cel puţin 5 persoane, în
funcţie de numărul obiectelor de proprietate indus-
trială, având următoarea componenţă:

a) preşedintele Comisiei - Directorul General sau
Prim-vicedirectorul general al AGEPI;

b) membrii Comisiei - specialişti de calificare înaltă
în domeniul proprietăţii industriale cu vechime de lucru
în AGEPI de cel puţin 3 ani.

Aprobat prin ordinul
Directorului General al AGEPI

nr. 133 din 24.10.2003

Regulament
 privind modul de atestare şi înregistrare

a reprezentanţilor în proprietatea industrială

c) secretarul Comisiei.

6. Comisia exercită următoarele funcţii:

a) examinează cererile prezentate de către candidaţi
şi decide admiterea acestora la examen;

b) pregăteşte subiectele pentru fiecare examen şi
stabileşte modul de apreciere a cunoştin ţelor
candidaţilor;

c) întocmeşte instruc ţiunile privind desfăşurarea
examenului şi stabileşte modul în care candidaţii
trebuie să prezinte răspunsuri la întrebări;

d) aprobă materialele pe care candidaţii le pot con-
sulta în timpul examenului;

e) verifică şi notează lucrările, ţinând cont de corecti-
tudinea răspunsurilor la întrebări;

f) timp de 30 zile de la data susţinerii examenului
informează în scris fiecare candidat despre decizia
Comisiei în vederea înscrierii sau respingerii cererii
de înscriere în Registru, în funcţie de rezultatele
obţinute la examen.

7. Comisia este convocată de către preşedintele aces-
teia, la necesitate.

8. Deciziile adoptate sunt înscrise în procesul-verbal
al şedinţei pe care îl semnează Preşedintele, membrii
şi secretarul Comisiei.

III. Condiţiile de admitere la examene

9. Candidaţii depun la AGEPI o cerere de atestare (con-
form Anexei 1) pe numele Directorului General, în
termen de cel puţin o lună până la începutul exame-
nelor.

La cerere se anexează:
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a) copia documentului de absolvire a unei instituţii de
învăţământ superior;

b) extrasul din carnetul de muncă ce confirmă vechi-
mea de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii indus-
triale;

c) dovada de plată a taxei;

d) alte acte, la necesitate.

10. În cazul în care candidatul nu a completat toate
rubricile prevăzute în cerere sau nu a prezentat actele
prevăzute în p. 9 din Regulament candidatului i se
comunică în scris obiecţiile, acordându-i un termen
de 5 zile pentru a înlătura lacunele depistate.

În cazul în care candidatul nu răspunde la notificarea
expediată în termenul stabilit, cererea se consideră
abandonată şi se respinge.

11. Candidaţilor admişi li se comunică cu 2 săptămâni
înainte data şi locul desfăşurării examenelor.

În ziua examenului candidatul trebuie să se prezinte
cu buletinul de identitate sau cu paşaportul.

IV. Desfăşurarea examenelor
de atestare

12. Examenele de atestare se susţin în scris.

13. Examenul la obiectul “Invenţii şi Modele de
Utilitate” trebuie să conţină:

1) o probă teoretică care include 10-15 întrebări din
domeniul dreptului naţional şi internaţional, tratatelor
internaţionale privind protecţia invenţiilor şi modelelor
de utilitate;

2) o probă practică care include:

a) perfectarea cererii de brevet de invenţie

l conform sistemului naţional;

l conform sistemului PCT;

l conform sistemului EA;

b) perfectarea cererii de deschidere a fazei naţionale
conform sistemului PCT;

c) redactarea revendicărilor în baza soluţiei propuse
şi a 2-3 soluţii apropiate din stadiul anterior;

d) redactarea răspunsului la o hotărâre expediat de o
instituţie cu referire la condiţiile de protecţie a invenţiei
sau redactarea cererii de revocare a hotărârii de
acordare a brevetului sau de înregistrare a modelului
de utilitate.

14. Examenul la obiectul ”Mărci” trebuie să conţină:

1) o probă teoretică care include 10-15 întrebări din
domeniul dreptului naţional şi internaţional, tratatelor
internaţionale privind protecţia mărcilor;

2) o probă practică care include:

a)  perfectarea cererii de înregistrare a mărcii

l conform procedurii naţionale;

l conform Aranjamentului de la Madrid;

b) perfectarea unor documente de procedură.

15. Examenul la obiectul “Desene şi Modele Indus-
triale” trebuie să conţină:

1) o probă teoretică care include 10-15 întrebări din
domeniul dreptului naţional şi internaţional, aranja-
mentelor internaţionale privind protecţia desenelor şi
modelelor industriale;

2) o probă practică care include:

a) perfectarea cererii de înregistrare a desenelor şi
modelelor industriale

l conform procedurii naţionale;

l conform Aranjamentului de la Haga;

b) perfectarea unor documente de procedură.

16. Examenul la obiectul ”Soiuri de plante” trebuie să
conţină:

1) o probă teoretică care include 10-15 întrebări  din
domeniul dreptului naţional şi internaţional, tratatelor
internaţionale privind protecţia soiurilor de plante;

2) o probă practică care include:

a) perfectarea cererii de brevet pentru soi de plantă;

b) perfectarea chestionarului;

c) perfectarea răspunsului la o notificare sau a unei
contestaţii motivate la o hotărâre de respingere a
cererii.
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17. Comisia stabileşte programul de susţinere a
examenelor şi pentru alte obiecte de proprietate
industrială.

18. Candidaţ ilor li se pun la dispoziţie file albe
ştampilate pentru lucrările în scris, precum ş i
materialele pe care le pot consulta în timpul exame-
nului.

V. Aprecierea lucrărilor de examinare

19.  Sistemul de apreciere este de 10 (zece) puncte.

Răspunsul pozitiv se apreciază cu o notă cuprinsă
între 6 (şase) şi 10 (zece) puncte.

Nota 10 (zece) se atribuie pentru răspunsuri excepţio-
nale. Se acordă nota 9 (nouă) pentru rezultate foarte
bune, nota 8 (opt) pentru rezultate bune, iar nota 7
(şapte) pentru rezultate satisfăcătoare. Nota 6 (şase)
se atribuie pentru rezultate valabile în pofida unor
deficienţe.

20. Candidatul se consideră atestat, dacă la fiecare
obiect a fost apreciat cel puţin cu nota 6 (şase).

21. Decizia Comisiei poate fi contestată la Comisia
de Apel a AGEPI în decurs de 2 luni din ziua emiterii
acesteia.

Contestaţia motivată se depune în scris.

22. În cazul acceptării contestaţiei Comisia de Apel
poate decide reevaluarea rezultatelor examenului.

Rezultatul reevaluării se aduce la cunoştinţa candida-
tului în scris timp de 15 zile de la data înregistrării
contestaţiei.

23. AGEPI păstrează setul de documente depuse,
precum şi lucrările scrise ale candidaţilor.

VI. Înscrierea reprezentanţilor
în proprietatea industrială în Registru

24. Înscrierea reprezentanţilor se efectuează în baza
următoarelor documente:

l decizia Comisiei de Atestare;

l cererea privind eliberarea certificatului de atestare,
completată conform formularului din Anexa 2;

l dovada de plată a taxei stabilite pentru elibera-
rea certificatului.

25. Înscrierea în Registru include următoarele date:

l numărul de înregistrare;

l data înscrierii în Registru;

l numele şi prenumele reprezentantului;

l reşedinţa permanentă;

l numărul şi data deciziei Comisiei de Atestare
privind atestarea reprezentantului;

l specialitatea pentru care a susţinut examenul;

l date despre activitatea reprezentantului, inclusiv
specialităţile obţinute în instituţiile de învăţă-
mânt;

l adresa pentru corespondenţă, telefonul, faxul;

l numărul certificatului de atestare;

l data eliberării certificatului de atestare;

l semnătura reprezentantului.

26. Reprezentantul este obligat să anunţe AGEPI
despre orice modificare a datelor sale personale în-
scrise în Registru.

27. Reprezentantului înscris în Registru i se eliberează
un certificat de atestare, semnat de Directorul Gene-
ral al AGEPI şi de preşedintele Comisiei de Atestare.

În certificat se consemnează datele privind statutul
reprezentantului conform ultimelor informaţii înscrise
în Registru.

Modelul certificatului de atestare se stabileşte de
AGEPI (Anexa 3).

28. Datele despre înregistrarea reprezentanţilor sunt
publicate în BOPI în termen de 2 luni de la data
înscrierii în Registru.

29. În Registru pe parcurs sunt introduse:

l modificările şi completările datelor reprezentan-
ţilor;

l sancţiunile aplicate pentru încălcările depistate
în activitatea reprezentanţilor;

l datele despre radierea reprezentantului din
Registru;

30. Orice persoană interesată este în drept să ia
cunoştinţă de datele din Registru.
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VII. Reatestarea reprezentanţilor

31. Reatestarea reprezentanţilor pentru confirmarea
calităţii dobândite se efectuează în următoarele
cazuri:

l reprezentantul înregistrat nu activează o perioa-
dă de 5 ani;

l reprezentantul şi-a încălcat obligaţiile, după care
fapt Comisia de Atestare a adoptat hotărârea
privind aplicarea sancţiunii prevăzute în pct. 25
lit. c) din Regulamentul reprezentanţ ilor în
proprietatea industrială.

VIII. Plăţile

32. Serviciile AGEPI vizând atestarea, reatestarea, înre-
gistrarea în Registru, eliberarea certificatului, introdu-
cerea modificărilor în Registru se prestează contra plată.

33. Taxele pentru aceste servicii sunt prevăzute în
Anexa 2 „Taxele pentru alte servicii în domeniul
protecţ iei obiectelor proprietăţii industriale” la
Regulamentul privind aplicarea taxelor pentru servicii
în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii indus-
triale, aprobat prin ordinul Directorului General al
AGEPI nr. 80 din 28 august 1997.

34. Taxa achitată pentru atestare se restituie candi-
daţilor ale căror cereri au fost respinse.
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Anexa 1

Dlui Nicolae Taran,
Director General al AGEPI
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Anexa 2

Dlui Nicolae Taran,
Director General al AGEPI
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Anexa 3
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Lista reprezentanţilor
în proprietatea industrială

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării 

Numele, 
prenumele 

 

Profil activitate Denumirea 
firmei 

Adresa pentru corespondenţă Telefon, 
fax 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1 

1993.04.24 
BABAC 
Alexandru  
 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă: 
Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 
44-62-57 
32-29-23 

2 2 
1993.04.24 

SIMANENKOVA 
Tatiana  

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

INVENŢIE-
MDV          
S.A. 

Str. Miron Costin nr. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 
E-mail: invent@invent.mldnet.com 
www.inventie-mdv.com 

49-31-32 
29-18-81 

3 3 
1993.04.24 

JENICICOVSCAIA 
 Galina 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă: 
Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 
44-62-57 
32-29-23 

4 4 
1993.04.24 

 SKIDAN 
 Natalia 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

INVENŢIE-
MDV          
S.A. 

Str. Miron Costin nr. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 
E-mail: invent@invent.mldnet.com 
www.inventie-mdv.com 

49-31-32 
29-18-81 

5 5 
1993.04.24 

SOKOLOVA 
Sofia 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

INTELS-MDV 
 S.R.L. 

Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, 
ap. 37, MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
intelsmdv@com.renam.md 

72-30-21 
79-61-04 

6 7 
1993.09.21 

GLAZUNOV 
Nicolae  

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

TREI G       
S.A. 

 

Str. Trandafirilor nr. 31,  
bloc 1, ap. 111, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 
E-mail: treig@treig.moldova.su 
treig@mdl.net 

55-31-48 
55-37-24 

 

7 8 
1993.11.29 

MALAHOVA 
Antonina 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

 Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, 
bloc 1, ap. 201, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

34-15-72 

8 9 
1993.11.05 

GOLOMAZOV 
Veaceslav 

Invenţii, modele 
de utilitate, mărci, 
desene şi modele 
industriale 

ECONOM-
SERVICE 

 

Str. Mihai Eminescu nr. 28, 
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

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

9 10 
1997.07.04 

CORCODEL 
Angela 

Invenţii, soiuri de 
plante, modele 
de utilitate, 
mărci, desene  
şi modele 
industriale 

FS PATENT 
S.R.L 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
c/p 233, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: freshsys@hotmail.com 
www.patent.md 

23-43-40 
23-80-70 

10 11 
1997.07.04 

FOCŞA 
Valentin 

Invenţii, modele 
de utilitate, mărci, 
desene şi modele 
industriale 

 Str. Tineretului nr. 14,  
c. Maximovca, MD-6525,  
jud. Chişinău, Republica Moldova 

38-42-62 
38-44-41 
38-43-50 

 

mailto:brevet@marc.mldnet.com
http://www.bmspatent.com
mailto:invent@invent.mldnet.com
http://www.inventie-mdv.com
mailto:brevet@marc.mldnet.com
http://www.bmspatent.com
mailto:invent@invent.mldnet.com
http://www.inventie-mdv.com
mailto:intelsmdv@com.renam.md
mailto:treig@treig.moldova.su
mailto:treig@mdl.net
mailto:freshsys@hotmail.com
http://www.patent.md
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11 12 

1997.08.26 
ROZLOVENCO 
Sergiu  

Invenţii, modele 
de utilitate, mărci, 
desene şi modele 
industriale 

 Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, 
ap. 106 A, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail:lilian@gardenie.mldnet.com 

 
24-03-87 

 

12 13 
1998.07.24 

GROSU 
Iurie 

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

CONSULTIUS 
 S.R.L. 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 24, 
bloc 1, of. 302, MD-2042, 
Chişinău, Republica Moldova 

33-81-34 

13 14 
1998.07.24 

SOCOLOVA 
Olga 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

INTELS-MDV 
 S.R.L. 

Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 
37, MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
intelsmdv@com.renam.md 

72-30-21 
79-61-04 

14 15 
1998.07.24 

STRATINSCAIA 
Natalia 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă: 
Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 
E-mail: 
brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 
44-62-57 
32-29-23 

15 16 
1998.07.24 

ROTARI 
Alexandra 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă: 
Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 
44-62-57 
32-29-23 

16 17 
1998.07.24 

SÎSOEVA 
Valentina 

Invenţii, modele 
de utilitate,mărci, 
desene şi modele 
industriale 

 Bd. Gagarin nr. 1, ap. 63,  
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

27-08-11 

17 18 
1998.07.24 

SOLOMON 
Veaceslav 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă: 
Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 

 
44-62-57 
32-29-23 

18 19 
1998.07.24 

MÎNDÎCANU  
Emil 

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

FS PATENT 
S.R.L. 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
c/p 233, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: freshsys@hotmail.com 
www.patent.md 

23-43-40 
23-80-70 

19 20 
24.07.98 

MUNTEANU 
Svetlana 

Invenţii, modele 
de utilitate, mărci, 
desene şi modele 
industriale 

 Str. Mihail Kogălniceanu  
nr. 80, ap. 29,  MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

24-60-26 

20 21 
1998.07.24 

 MUNTEANU 
 Petru 

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

AMBROZIA 
S.R.L. 

Str. Mihail Kogălniceanu  
nr. 80, ap. 29,  MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova  

24-60-26 

21 22 
1998.07.24 

VAVRENIUC 
Vladimir 

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

VILAD     
S.R.L. 

Str. Vlaicu Pârcălab nr. 15,  
ap. 29, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-01-13 

22 23 
1998.07.24 

PARASCA 
Dumitru  

Invenţii, modele 
de utilitate, mărci, 
desene şi modele 
industriale 

INVENTA-
PARASCA I.I. 

Bd. Moscova nr. 2, ap. 142,  
MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 
E-mail: dumitru@hotmail.com 
parasca@mail.md 

49-55-93 
829141203 

 

mailto:E-mail:lilian@gardenie.mldnet.com
mailto:intelsmdv@com.renam.md
mailto:brevet@marc.mldnet.com
http://www.bmspatent.com
mailto:brevet@marc.mldnet.com
http://www.bmspatent.com
mailto:brevet@marc.mldnet.com
http://www.bmspatent.com
mailto:freshsys@hotmail.com
http://www.patent.md
mailto:dumitru@hotmail.com
mailto:parasca@mail.md
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23 24 

1998.07.24 
COŞELEVA 
 Natalia 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă: 
Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 
44-62-57 
32-29-23 

24 25 
1998.07.24 

 ŞCERBAN 
 Pavel 

Invenţii, modele 
de utilitate, mărci, 
desene şi modele 
industriale 

 Str. Suceava nr. 110, ap. 6, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

74-38-57 
55-37-24 

25 27 
1998.12.15 

BODIUL 
Tatiana 

Invenţii, modele 
de utilitate, mărci, 
desene şi modele 
industriale 

 Str. Mircea Eliade nr. 5,   
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

829149396 
54-24-95 

26 28 
1998.12.15 

ANDRIEŞ 
Ludmila 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene 
şi modele 
industriale 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă: 
Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 
44-62-57 
32-29-23 

27 29 
1998.12.15 

CORCIMARI 
Evghenia 

Invenţii, modele 
de utilitate, mărci, 
desene şi modele 
industriale 

 Str. Alexandru cel Bun nr. 2, 
bloc 1, ap. 66, MD-6800, 
Ialoveni,  
Republica Moldova 

(37368) 

22-978 

54-40-84 
28 30 

1998.12.15 
CAREV 
Ana 

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

TREI G         
S.A. 

 

Str. Trandafirilor nr. 31,  
bloc 1, ap. 111, MD-2038,  
Chişinău, Republica Moldova 
E-mail: 
treig@treig.moldova.su 
treig@mdl.net 

55-31-48 
55-37-24 

 

29 31 
1998.12.15 

GLAZUNOV 
Larisa  

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

TREI G          
S.A. 

 

Str. Trandafirilor nr. 31,  
bloc 1, ap. 111, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 
E-mail: 
treig@treig.moldova.su 
treig@mdl.net 

55-31-48 
55-37-24 

 

30 32 
1998.12.15 

CARIMOV 
Leonid  

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

 Str. Nicolae Costin nr. 33, 
MD-2050, Chişinău, 
Republica Moldova  

75-38-57 

31 33 
1998.12.15 

LEVINŢA 
Victor 

Mărci, desene şi 
modele 
industriale 

GRAHAM & 
LEVINTSA 

Str. Alexandru cel Bun nr. 89, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  

24-40-76 
24-40-63 

32 34 
1998.12.15 

GLAZUNOV 
Kiril 

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

TREI G          
S.A. 

 

Str. Trandafirilor nr. 31,  
bloc 1, ap. 111, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 
E-mail: 
treig@treig.moldova.su 
treig@mdl.net 

55-31-48 
55-37-24 

 

33 35 
1999.03.29 

VOZIANU 
Maria 

Invenţii, modele 
de utilitate, 
mărci, desene şi 
modele 
industriale 

 Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, 
ap. 78, MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

72-35-35 
24-34-08 
24-17-48 
24-17-82 
24-55-91 

34 36 
1999.03.29 

BURUIANĂ 
Procop 

Mărci, desene 
şi modele 
industriale 

 Drumul Viilor nr. 40, ap. 53, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
pburuiana@hotmail.com 
www.buruiana.com 

72-31-52 

 

mailto:brevet@marc.mldnet.com
http://www.bmspatent.com
mailto:brevet@marc.mldnet.com
http://www.bmspatent.com
mailto:treig@treig.moldova.su
mailto:treig@mdl.net
mailto:treig@treig.moldova.su
mailto:treig@mdl.net
mailto:treig@treig.moldova.su
mailto:treig@mdl.net
mailto:pburuiana@hotmail.com
http://www.buruiana.com
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35 37 

1999.04.24 
CAFTANAT 
Mariana 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Bd. Dacia nr. 44, bloc 5,  
ap. 12, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

77-32-28 

36 38 
2000.10.18 

IUDENICI 
Lidia 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Albişoara, nr. 80, bloc 4,  
ap. 152, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

29-06-09 

37 39 
2000.10.18 

JENICIKOVSKAIA 
Ghelena 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă:  
Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 
44-62-57 
32-29-23 

38 40 
2000.10.18 

BALAN 
Veaceslav 
 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Sarmizegetusa nr.  37, 
bloc 1, ap. 40, MD-2032, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
E-mail: Salego@CNI.MD 

52-33-30 
79-52-22 

39 41 
2001.02.20 

STAŞCOV 
Roman 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Drumul Crucii nr. 97,  
bloc 1, ap. 6, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

71-70-20 
829484248 

40 42 
2001.05.30 

PRIDA 
Andrei  

Invenţii, 
modele de 
utilitate, mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Ion Creangă, nr. 25  
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: prida@mdl.net  

74-88-74 
74-29-53 

41 43 
2001.05.30 

GOMENIUK 
Iuri 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Albişoara nr. 16, bloc 2, 
ap. 3, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova  

32-44-86 
24-16-46 
829189382 

42 44 
2001.05.30 

GOREA 
Nicolae 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Sciusev nr. 60, MD-
2012, Chişinău, Republica 
Moldova   

22-37-77 
22-03-04 

43 45 
2001.05.30 

MARGINE 
Ion 

Invenţii, 
modele de 
utilitate, mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Lomonosov nr. 43, ap. 
23, MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 
E-mail: 
nelumargine@hotmail.com  

72-20-26 

44 47 
2001.10.26 

 
 

CIUBUC 
Iulia 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Alba-Iulia nr. 23, ap.137, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: inciubuc@yahoo.fr 
            majesty@mail.md  

51-45-90 
829169770 
823423806 

45 48 
2001.10.26 

 
 

CERNOBROVCIUC 
Maria 

Invenţii, 
modele de 
utilitate, mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Kiev nr. 10, bloc 2, 
ap.45, MD- 2024, Chişinău, 
Republica Moldova 
E- mail: 
m_ chernobrovchuk@ 
yahoo.com 

44-34-44 

46 49 
2001.10.26 

 
 

EFANOVA 
Tatiana  

Invenţii, mo-
dele de utilita-
te, mărci, de-
sene şi mode-
le industriale 

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

53-44-35 

47 50 
2001.10.26 

 
 

GOREA 
Tatiana 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

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

22-37-77 
22-03-04 

 

mailto:brevet@marc.mldnet.com
http://www.bmspatent.com
mailto:Salego@CNI.MD
mailto:prida@mdl.net
mailto:nelumargine@hotmail.com
mailto:inciubuc@yahoo.fr
mailto:majesty@mail.md
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48 51 

2001.10.26 
ROGOJINĂ 
Sergiu 

Mărci  Str. Voluntarilor 14/2, ap. 45, 
MD-2037, Chişinău, 
Republica Moldova  
E- mail: procurat@ sos. md 

49-85-76 

49 52 
2001.10.26 

 
 

COCEBAN 
Grigore 

Mărci, 
desene  
şi modele 
industriale 

 Str. Florilor 16/2, ap. 26,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova  

32-01-22 

50 53 
2001.10.26 

 
 

MUNTEANU 
Victor  

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 
 

XPERT 
Legal&Trade
mark Support 

Str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu - Bodoni nr. 45, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova,  
E-mail: 
munteanu@lawyer.com 
www.xpert.md 

20-27-00 
20-27-02 
029144271 

51 54 
2001.12.25 

STAŞCOV 
Eugen 

Invenţii, 
modele de 
utilitate, mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

INDEPRIN        
S.R.L. 

Str. P. Rareş nr. 18, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
estascov@hotmail.com 

22-40-76 
23-80-47 
829120240 

52 55 
2002.10.04 

JIGĂU 
Radu 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 
 

 Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 11, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: radu.j@mail.md   
 

73-54-55 
43-15-06 

53 56 
2002.10.04 

COLIVAŞCO 
Serghei 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 
 

MYTKHUN 
S.R.L. 

Str. 25 octombrie nr. 97,  
ap. 19, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 
E-mail: 
tmprotect@idknet.com 
www.tmprotect.idknet.com 

(233)86-
8-87 
 

54 57 
2002.10.04 

LUNGU 
Iurie 

Invenţii, 
modele de 
utilitate, 
mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

LEVINTSA & 
ASSOCIATES 

Str. Grădinilor nr. 58, 
ap. 144, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: iurie 
Lungu@yahoo.com 

23-42-34 
54-37-96 
24-40-63 

55 58 
2002.10.04 

STRATINSCHI 
Alexandr 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 
 

BIROUL 
BREVETMARC-

SERVICE 

Pentru poşta expresă:  
Str. Miron Costin nr. 5,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
Pentru expedieri poştale:  
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
brevet@marc.mldnet.com 
www.bmspatent.com 

44-96-45 
49-65-93 
43-46-81 
44-62-57 
32-29-23 

56 59 
2002.10.04 

BALAN 
Veaceslav 

Mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

 Str. Belinski nr. 7/2,  
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-79-40 

57 60 
2002.11.18 

ANISIMOVA 
Liudmila 

Invenţii, 
modele de 
utilitate, mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

PROINTEL 
GRUP S.R.L. 

Bd. Ştefan cel Mare, nr. 128, 
ap. 24, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
lanisimova@yahoo.com. 
prointelgrup@mail.ru 

22-31-93 
27-84-84 

58 61 
2002.11.18 

GLAZACEVA 
Galina 

Invenţii, 
modele de 
utilitate, mărci, 
desene şi 
modele 
industriale 

INDEPRIN        
S.R.L. 

Str. P. Rareş nr. 18, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
E-mail: 
glazacev@hotmail.com 
indeprin@moldtelecom.md 

20-29-07 
23-80-47 

 

mailto:munteanu@lawyer.com
http://www.xpert.md
mailto:estascov@hotmail.com
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http://www.tmprotect.idknet.com
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О фициальный Бюллетень Промышленной Собственности содержит  разнообразную
  информацию. Специальные главы посвящены изобретениям, сортам растений, полезным

моделям, товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров, промышленным
моделям и рисункам. Пользователи этой информации смогут проследить юридическое положение
заявок на получение охраны, запатентованных и зарегистрированных объектов промышленной
собственности на территории Республики Молдова. Бюллетень содержит специализированные
ежемесячные и полугодовые указатели. В Бюллетене публикуются официальные документы,
положения, международные соглашения, двусторонние договоры, нормы и стандарты в данной
области и т.д.

Желающие могут воспользоваться страницами Бюллетеня для рекламирования объектов
промышленной собственности и другой деятельности.

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Перевод
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IS Исландия
IT Италия
JM Ямайка
JO Иордания
JP Япония
КЕ Кения
KG Кыргызстан
KH Камбоджия
KI Кирибати
KM Коморские Острова
KN Сент-Кристофер

и Невис
КР Корея

(Народно-
Демократическая
Республика)

KR Корея (Южная)
KW Кувейт
K Y Каймановы Острова
K Z Казахстан
LA Лаос
LB Ливан
LC Сент-Люсия
LI Лихтенштейн
LK Шри-Ланка
LR Либерия
LS Лесото
LT Литва
LU Люксембург
LV Латвия
LY Ливия
МА Марокко
МС Монако
MD Республика Молдова
MG Мадагаскар
М К Македония (бывшая

Республика
Югославия)

ML Мали
ММ Мианмар
MN Монголия
МО Макао
МР Острова Северной

Марианы
MR Мавритания
MS Монтсеррат
МТ Мальта
MU Маврикий
M V Мальдивы
MW Малави
МХ Мексика
M Y Малайзия
M Z Мозамбик
NA Намибия
NE Нигер
NG Нигерия
NI Никарагуа
NL Нидерланды
NO Норвегия
NP Непал
NR Науру
N Z Новая Зеландия
OM Оман
РА Панама
РЕ Перу
PG Папуа-Новая Гвинея
РН Филиппины
РК Пакистан

PL Польша
РТ Португалия
PW Палау
P Y Парагвай
QA Катар
RO Румыния
RU Российская

Федерация
RW Руанда
SA Саудовская

Аравия
SB Соломоновы

острова
SC Сейшельские

Острова
SD Судан
SE Швеция
S G Сингапур
SH Остров Святой

Елены
SI Словения
S K Словакия
SL Сьерра-Леоне
SM Сан-Марино
SN Сенегал
S O Сомали
SR Суринам
ST Сан-Томе

и Принсипи
SV Сальвадор
SY Сирия
SZ Свазиленд
TC Острова Турк и

Кайкос
TD Чад
TG Того
TH Тайланд
TJ Таджикистан
TM Туркменистан
TN Тунис
TO Тонга
TP Восточный Тимор
TR Турция
TT Тринидад и Тобаго
TV Тувалу
TW Тайвань
T Z Танзания
UA Украина
UG Уганда
US США
U Y Уругвай
UZ Узбекистан
VA Ватикан
VC Сан-Винсент

и Гренадины
VE Венесуэла
VG Виргинские

Острова
(Британские)

VN Вьетнам
VU Вануату
WS Самоа
YE Йемен
Z A Южно-Африканская

Республика
Z M Замбия
Z W Зимбабве

WO Всемирная организа-
ция интеллектуальной
собственности (ВОИС)

IB Международное Бюро
Всемирной организа-
ции интеллектуальной
собственности

ЕР Европейское патен-
тное ведомство (ЕПВ)

ЕА Евразийское
патентное
ведомство (EAПВ)

ОА Африканская организа-
ция интеллектуальной
собственности (ОАПИ)

АР Африканская
региональная
организация
промышленной
собственности
(АРИПО)

EM Ведомство по
гармонизации на
внутреннем рынке
(товарные знаки и
промышленные
образцы)

BX Ведомство по
товарным знакам и
промышленным
образцам Бенелюкса

AD Андорра
АЕ Объединенные

Арабские Эмираты
АF Афганистан
AG Антигуа и Барбуда
AI Ангилья
AL Албания
АМ Армения
AN Антильские Острова
АО Ангола
AR Аргентина
AT Австрия
AU Австралия
AW Аруба
A Z Азербайджан
ВА Босния

и Герцеговина
ВВ Барбадос
BD Бангладеш
ВЕ Бельгия
BF Буркина Фасо
BG Болгария
ВН Бахрейн
BI Бурунди
BJ Бенин
ВМ Бермудские Острова
BN Бруней
ВО Боливия
BR Бразилия
BS Багамские острова
BT Бутан
BV Остров Буве
BW Ботсвана
BY Беларусь
BZ Белиз
СА Канада
CD Демократическая

Республика Конго

CF Центрально-Африкан-
ская Республика

СG Конго
СН Швейцария
CI Кот д’Ивуар
СК Острова Кука
CL Чили
CM Камерун
CN Китай
СО Колумбия
СR Коста-Рика
CS Сербия и Черногория
CU Куба
CV Зеленого мыса

острова
CY Кипр
CZ Республика Чехия
DE Германия
DJ Джибути
DK Дания
DM Доминика
DO Доминиканская

Республика
DZ Алжир
EC Эквадор
ЕЕ Эстония
EG Египет
ЕН Западная Сахара
ER Эритрея
ES Испания
ЕТ Эфиопия
FI Финляндия
FJ Фиджи
F K Фолклендские

(Мальвинские)
Острова

FO Острова Фаро
FR Франция
GA Габон
GB Соединенное

Королевство
GD Гренада
GE Грузия
GH Гана
GI Гибралтар
G L Гренландия
GM Гамбия
GN Гвинея
GQ Экваториальная

Гвинея
GR Греция
G S Южная Джорджия и

Острова Южного
Сандвича

GT Гватемала
GW Гвинея-Биссау
GY Гайана
HK Гонконг
HN Гондурас
HR Хорватия
HT Гаити
HU Венгрия
ID Индонезия
IE Ирландия
IL Израиль
IN Индия
IQ Ирак
IR Иран (Исламская

Республика)

Выписка двубуквенных кодов Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
для представления наименований государств, а также международных организаций издающих

или осуществляющих регистрацию патентных документов
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I
Èçîáðåòåíèÿ

П равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона о
 патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного и дополненного на основании

Закона № 788 от 26.03.1996 г., Закона № 1079-XIV от 23.06.2000 г. и Закона № 1446-XV от 08.11.2002 г.

В соответствии с этим Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно,
если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Заявка на выдачу патента подается в Агентство лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя в области промышленной собственности и должна содер-
жать документы, предусмотренные в ст. 10 (2), (3) данного Закона.

В BOPI публикуются заявки на изобретения, изобретения, по которым приняты решения о выдаче
патентов, и выданные патенты на изобретения согласно национальной процедуре.
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КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

А - пеpвый уpовень публикации: опубликован-
ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на вы-
дачу патента на изобpетение.

В1 - втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента  на изобpетение (пpименяется в
публикациях, если документ с кодом А не был
опубликован).

В2 - втоpой уpовень  публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента на изобpетение (пpименяется в
публикациях, котоpые следуют за публи-
кациями с кодом А).

С1 - тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к  патенту (пpименяется в публика-
циях, если документ с кодом В1, В2 не был
опубликован).

С2 - тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к патенту (пpименяется в публи-
кациях, котоpые следуют за публикациями с
кодом В1, В2).

F1 - втоpой уpовень публикации: публикация pе-
шения о выдаче патента на изобpетение под
ответственность заявителя, без пpоведения
экспеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, если документ с  кодом А  не был
опубликован).

F2 - втоpой  уpовень  публикации : публикация
pешения о выдаче патента на изобpетение
под ответственность заявителя, без пpове-
дения экспеpтизы по существу (пpименяется
в публикациях, котоpые следуют за публи-
кацией с кодом А).

G1 - тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к  патенту, выданному под ответ-
ственность заявителя, без пpоведения экс-
пеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, если документы с кодом F1, F2 не
были опубликованы).

G2 - тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к патенту, выданному под ответ-
ственность заявителя, без пpоведения экс-
пеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, котоpые следуют за публикацией с ко-
дом F1, F2).

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Номер патента
(13) Код вида документа в соответствии со Стан-

дартом SТ. 16 ВОИС
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер приоритетной заявки
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33)  Страна приоритетной заявки, код в соответ-

ствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(41) Дата публикации заявки: номер BOPI и год
(45) Дата публикации решения о выдаче патента:

номер BOPI и год
(47) Дата выдачи патента
(48) Дата публикации скорректированной заявки/

скорректированного патентного документа
(51) Международная патентная классификация
(54) Название изобретения
(56) Перечень патентов-аналогов
(57) Реферат или формула изобретения
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки,

из которой выделен настоящий документ
(71) Имя заявителя (заявителей), код страны в

соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(72) Имя изобретателя (изобретателей), код

страны в соответствии со стандартом SТ. 3
ВОИС

(73) Имя патентовладельца  (патентовладель-
цев), код страны в соответствии со стандар-
том SТ. 3 ВОИС

(74) Имя представителя в области промышленной
собственности

(85) Дата перехода к национальной процедуре в
соответствии с РСТ

(86) Международная заявка (региональная или
РСТ): номер и дата

(87)   Международная публикация (региональная
или РСТ): номер и дата

(10)* Охранный документ бывшего СССР (сло-
весное обозначение вида документа, № до-
кумента, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок, зарегистриро-
ванных в Патентном Ведомстве бывшего
СССР (№ документа, дата подачи заявки, код
страны)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

А - Удовлетворение жизненных потребностей
человека

В - Различные технологические процессы .
Транспортирование

С - Химия и металлургия
D - Текстиль и бумага
E - Строительство
F - Механика. Освещение. Отопление.  Оружие.

Взрывные работы
G - Физика
H -  Электричество
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КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ  В ОФИЦИАЛЬНОМ  БЮЛЛЕТЕНЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17

AZ1A Нумерационный  указатель  поданных
заявок на патенты на изобретения

AZ1A Систематический указатель поданных
заявок на патенты на изобретения

AZ1A Именной указатель поданных заявок на
патенты на изобретения

BZ9A Опубликованные заявки на патенты на
изобретения

BZ9A Нумерационный указатель опублико-
ванных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

BZ9A Систематический указатель опублико-
ванных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

BZ9A Именной указатель опубликованных зая-
вок на патенты на изобретения (полугодо-
вой)

FF9A Заявки на патенты на изобретения, по
которым приняты  решения о  выдаче
патента

FF9A Нумерационный указатель заявок на изо-
бретения, по которым приняты решения
о выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Систематический  указатель заявок на
изобретения, по которым приняты
решения о выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Именной указатель авторов изобретений
по заявкам, по которым приняты решения
о выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Именной указатель владельцев патентов
на изобретения, по заявкам на которые
приняты решения о выдаче  патентов
(полугодовой)

FG9A Перечень выданных патентов на изобре-
тения
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BZ9A Çàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿ

И нформация, опубликованная в разделах I и III на русском языке, служит только для оз-
 накомления с ней заинтересованных лиц и не является официальной. Приведенные в этих

разделах библиографические  данные к рефератам являются неполными и предназначены для
отыскания полных библиографических данных, опубликованных в разделах I и III официальной части
бюллетеня на государственном языке.

Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в BOPI, находят-
ся в читальном зале библиотеки AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную
плату могут быть заказаны их копии.

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной
кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются на английском
языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике, изданном на электронном носителе,
приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж.  Еженедельник
общедоступен в библиотеке AGEPI. Описания к международным заявкам на патенты на изобре-
тения, рефераты которых опубликованы в PCT GAZETTE, находятся в читальном зале библиотеки
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.

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 евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в фонде библиотеки AGEPI.
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(21) a 2002 0077 (13) A
(54) Способ защиты сои от поражения фуза-

риозом
(57) Изобретение относится к защите растений

и может быть использовано для защиты
сельскохозяйственных растений, в частнос-
ти  сои, против поражения фузариозом,
вызванным грибами Fusarium.
Сущность изобретения состоит в том, что
предлагается способ защиты растений сои
против фузариоза (фузариозного загни-
вания корней  и  фузариоза семядолей)
путем обработки семян культуральной
жидкостью бактерий Pseudomonas fluores-
cens, предназначенной для защиты сельс-
кохозяйственных растений при разведении
ее 1:100 и 1:200.
Результат изобретения состоит в том, что
увеличивается число проростков на 16,68-
36,68% в тепличных условиях и на 9,27-
11,67% в полевых условиях на фоне тестиро-
вания устойчивости. Одновременно сни-
жается фузариозное загнивание корней на
3,48-3,65 балла в условиях теплицы и на
1,60-1,78 балла при испытании в поле, а
фузариозное поражение семядолей умень-
шается на 2,63-2,65 балла в теплице и на
1,14-1,32 балла в поле. Культуральная
жидкость бактерий представляет  собой
экологически безопасный препарат при-
родного происхождения.

П. формулы: 1

(21) a 2002 0140 (13) A
(54) Биогазовая установка периодического

действия и способ получения биогаза
(57) Изобретение относится к нетрадиционным

источникам энергии, в частности к биога-
зовой установке периодического действия,
которая может быть  использована для
выработки метана из сельскохозяйствен-
ных отходов.
Биогазовая установка содержит корпус,
разделенный на две камеры, соединенные
между собой переливной трубой, снабжен-
ной  регулируемым клапаном. Верхняя
камера расширительная, а нижняя – рабо-
чая. Внутри рабочей камеры размещена
камера ферментации, выполненная из
сетки  и  установленная на опорах. Под

камерой ферментации расположена каме-
ра для накопления осадка, а над камерой
ферментации - газонакопительная камера
с газоотводом, при этом ферментационная
камера снабжена коробом загрузки с гер-
метичным люком и люком для удаления
отработанной биомассы.
В качестве сырья используются крупно-
фракционные растительные отходы или
смесь крупно-фракционных растительных
отходов с мелкофракционными отходами
животноводческих ферм в соотношении
95...30:5...70 мас. %.
Результат изобретения заключается в
обеспечении возможности дозагрузки ка-
меры ферментации без остановки процесса
ферментации и приостановки выработки
биогаза, а также в  обеспечении  непре-
рывной работы биогазовой установки без
перемешивания биомассы.

П. формулы: 10
Фиг.: 1

(21) a 2002 0070 (13) A
(54) Раствор для сохранения внутренней по-

верхности паровых котлов
(57) Изобретение относится к раствору для

сохранения внутренней поверхности паро-
вых котлов против коррозии и может быть
использовано для защиты внутренних по-
верхностей паровых котлов.
Раствор для сохранения внутренней повер-
хности паровых котлов от коррозии содер-
жит, мас. %:
бензотриазол 0,01...0,04
уротропин 0,10...0,50
вода остальное
Результат заключается в повышении эффек-
тивности защиты металлических поверх-
ностей против коррозии.

П. формулы: 1

(21) a 2001 0405 (13) A
(54) Система питания двигателя внутренного

сгорания
(57) Изобретение относится к автомобилестро-

ению и может быть использовано в системах
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подачи топлива в двигателях внутреннего
сгорания.
Система содержит электрический насос
низкого  давления, детектор давления,
микропроцессор, трубопровод для топлива,
инжектор, клапан, пьезоэлектрический
элемент.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(21) a 2002 0078 (13) A
(54) Устройство для принудительной установки

теодолита, предназначенное для изме-
рения сил натяжения гибких оттяжек и
способ регулирования вертикального
положения высотных сооружений на
гибких оттяжках

(57) Изобретение относится к строительству, в
частности к устройству для установки теодо-
лита для измерения и коррекции сил натя-
жения гибких оттяжек высотных соору-
жений, например антенн-мачт.
Устройство выполнено в виде вертикальной
стойки, на верхнем конце которой закреп-
лена пластина для установки теодолита.

Стойка расположена между высотным
сооружением и нижней точкой крепления
гибкой оттяжки. С помощью устройства и
смонтированного на нем теодолита изме-
ряют силы натяжения оттяжек и на основе
расчетных поправок осуществляют  кон-
троль и регулирование вертикального поло-
жения высотного сооружения.

П. формулы: 2
Фиг.: 3

(21) a 2002 0099 (13) A
(54) Будильник с датчиком
(57) Изобретение относится к бытовым пред-

метам, а именно к будильникам. Будильник
с датчиком снабжен звонком. Чувствитель-
ный элемент датчика размещен под пос-
телью так, что человек, ложась в постель,
воздействует на него, замыкая цепь датчик–
будильник–звонок. Датчик прерывает сиг-
нал звонка после того, как человек встает с
постели.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâ

Л юбое заинтересованное лицо вправе подать в AGEPI в письменном виде
 мотивированное  ходатайство о полном или частичном аннулировании решения о выдаче

патента в течение 6 месяцев с 30 ноября 2003 г., если не было выполнено хотя бы одно из
условий, предусмотренных статьями 4-8 Закона  о патентах на изобретения
№ 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного и дополненного на основании Закона № 788 от

26.03.1996 г., Закона № 1079-XIV от 23.06.2000 г. и Закона № 1446-XV от 08.11.2002 г.
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(11) 2294 (13) B1
(54) Способ выращивания грибов в клима-

тической камере
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, в частности к способам выращивания
грибов в климатических камерах.
Способ, согласно изобретению, включает
использование камеры со стенами, выпол-
ненными из пористого материала. Опти-
мальные температурно-влажностные усло-
вия внутри камеры поддерживают постоян-
ными естественным путем за счет разме-
щения камеры внутри подземной шахты с
образованием воздушного зазора между
стенами камеры и шахты.

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 2295 (13) F2
(54) Cоломка для питья, снабженная конфетой

(варианты)
(57) Изобретение относится к предметам лич-

ного пользования, а именно к соломке для
питья, снабженной конфетой.
Соломка для питья, снабженная конфетой,
состоит из соломки, которая пронизывает
конфету, расположенную  на расстоянии
1...3 см от одного конца соломки.
Соломка для питья, снабженная конфетой,
может быть  снабжена на другом конце
пробкой, которую она пронизывает с воз-
можностью перемещения по отношению к
пробке. Пробка, в свою очередь, может быть
выполнена в двух стандартных размерах. В
стенке соломки, ниже конфеты, может быть
выполнено отверстие, причем один сектор
соломки может быть выполнен гофриро-
ванным.
Результат изобретения состоит в обеспе-
чении возможности одновременного упо-
требления жидкости и конфеты.

П. формулы: 6
Фиг.: 2

(11) 2296 (13) B2
(54) Метод лечения ятрогенных повреждений

желчных протоков, осложненных диф-
фузным билиарным перитонитом

(57) Изобретение относится к медицине, а
именно к хирургии и гастроэнтерологии.
Предложенный метод включает повторную
лапаротомию, санацию брюшной полости,
тотальное дренирование общего желчного
протока. Одновременно с дренированием
накладывают микроеюностому на расстоя-
нии 60 см от Трейтцовской связки, затем, на
4-й день  после операции, в  микроею-
ностому капельно вводят желчь, выделен-
ную из дренажной трубки, через 2 недели
соединяют дренажную трубку с микроею-
ностомой. Через 6 месяцев после операции
накладывают гепатикоеюностому по Ру и
удаляют дренажную трубку.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2297 (13) F1
(54) Метод коррекции диафизарной дефор-

мации голени у детей
(57) Изобретение относится к медицине, в

частности к ортопедии и травматологии.
Сущность изобретения заключается в том,
что предложенный метод включает косую
остеотомию малоберцовой кости и сегмен-
тарную остеотомию большеберцовой, пе-
рестановку остеотомированного участка на
противоположную сторону, остеосинтез
спицами. При этом, перед перестановкой
остеотомированного участка его разрезают
на три одинаковых фрагмента и повора-
чивают на 1800.

П. формулы: 1

(11) 2298 (13) F1
(54) Устройство для репозиции и фиксации

костей таза
(57) Изобретение относится к медицине, в

частности к медицинской технике и может
быть использовано для хирургического
лечения заболеваний таза.
Сущность изобретения состоит в том, что
устройство оснащено двумя опорами для
костей таза из рентген негативного мате-
риала с пазами, которые имеют форму в
виде сектора дуги радиусом 90…110o, а
передняя часть опор выполнена под пря-
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мым углом, опоры фиксированы за кости
таза с помощью изогнутых стержней  на
рабочем конце и выполнены в виде што-
пора, а противоположные концы стержней
соединены с опорами при помощи фикси-
рующих элементов. На переднем конце
опор установлены резьбовые стержни с
делениями, которые регулируются при
помощи гаек для репозиции передней дуги
таза. Дополнительно , на заднем конце
установлены стойки для телескопической
штанги с делениями, которая регулируется
при помощи гайки и предназначена для
репозиции задней дуги таза, а также бед-
ренная опора в виде сектора дуги со сто-
порным винтом и фиксирующим элементом
для кости. Бедренная опора фиксирована
при помощи двух стержней, которые имеют
резьбу и по две гайки на одном конце, а
противоположные - соединяются с одной из
опор для костей таза при помощи фикси-
рующих узлов.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2299 (13) F1
(54) Метод остеосинтеза переломов надко-

ленника
(57) Изобретение относится к медицине, а

именно к ортопедии и травматологии, и
может быть использовано  для хирурги-
ческого лечения переломов надколенника
у взрослых.
Сущность метода состоит в том, что осуществ-
ляют очищение поверхностей фрагментов
перелома, репозицию фрагментов наложе-
нием серкляжа П-образной формы из
эластичного материала, который натягивают
у одного полюса. Затем осуществляют ком-
прессию фрагментов наложением другого
восьмиобразного серкляжа из эластичного
материала и закрепляют непрерывным
матрацным швом по краю надколенника,
после чего мягкие ткани зашивают.

П. формулы: 1

(11) 2300 (13) B2
(54) Вибросмеситель непрерывного действия

(57) Изобретение относится к машиностроению
и может быть использовано для приготов-
ления сухих, полусухих, растворных и бетон-
ных смесей.
Смеситель содержит цилиндрический
корпус, который опирается на амортизи-
рующие опоры, вибровозбудитель, загру-
зочные окна для составляющих смеси и для
жидкости, разгрузочное окно для смеси. В
центре корпуса расположен вал с переме-
шивающими органами, опирающийся кон-
цами  на подшипники , установленные в
виброизоляционных манжетах. Переме-
шивающие органы выполнены в виде стер-
жней и расположены на поверхности вала
по  винтовой линии. Расстояние между
концами стержней и внутренней поверх-
ностью корпуса больше максимального
размера перемешиваемого материала.
Результат изобретения состоит в увели-
чении объемной зоны воздействия смеси-
тельных органов на материал, что приводит
к интенсификации процесса и к улучшению
качества перемешивания.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 2301 (13) B2
(54) Смеситель циклического действия
(57) Изобретение относится к машиностроению,

а именно к смесителям циклического
действия и может быть использовано для
приготовления сухих, полусухих, растворных
и бетонных смесей.
Смеситель содержит корпус с перемеши-
вающими органами, выполненными в виде
стержней , расположенных радиально  в
шахматном порядке на вращающемся валу.
На концах одного или нескольких стержней
из каждого продольного ряда закреплены
скребки в таком порядке и количестве, что
их проекции на любую линию, параллель-
ную оси вала, перекрываются, и их сум-
марная длина больше внутренней длины
корпуса, угол наклона скребков по отноше-
нию к оси вала больше 45°. Скребки правой
половины корпуса расположены на левых
винтовых линиях, а левой половины - на
правых винтовых линиях и каждый после-
дующий скребок имеет смещение к центру
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корпуса относительно предыдущего, равное
продольному шагу поперечных рядов стер-
жней. На валу, возле боковых стенок корпуса
дополнительно закреплены диаметрально
противоположно радиальные скребки ,
наклоненные к оси вала также как и скребки
на стержнях. Расстояние от скребков ,
закрепленных на стержнях, до  цилин-
дрической  поверхности  корпуса и  рас-
стояние от радиальных скребков до боковых
стенок корпуса не превышает 1…3 мм, а
расстояние между концами стержней без
скребков и цилиндрической поверхностью
корпуса больше размера самых крупных
перемешивающихся частиц.
Результатом изобретения является увели-
чение зоны очистки внутренней поверхности
корпуса смесителя.

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 2302 (13) F1
(54) Ножницы для резки проволоки
(57) Изобретение относится к обработке метал-

лов  давлением, в частности к ручному
инструменту для резки проволоки, кабелей
и др.
Ножницы для резки проволоки содержат
два поворотных рычага с режущими кром-
ками, расположенные между двумя при-
жимными планками  и  шарнирно соеди-
ненные с ними. Между рычагами располо-
жен цилиндрический  штифт, а рукоятки
шарнирно соединены осями между собой и
с рычагами . Каждый  поворотный  рычаг
содержит по  четыре режущие кромки ,
расположенные попарно и симметрично на
концах рычагов . В прижимных планках
выполнено по одному дополнительному
отверстию , центр которого  образует с
центрами шарниров разносторонний треу-
гольник со сторонами а, b, с, в котором
a>b>c, a  - расстояние между центрами
шарниров. Шарнир рукояток выполнен
разборным и состоит из двух центрирующих
шайб с кольцевыми буртиками.
Результат состоит в  увеличении срока
эксплуатации ножниц до четырех раз (без
затачивания режущих кромок) и до две-
надцати раз (при  затачивании режущих

кромок и разных положениях прижимных
планок) и в обеспечении экономии инстру-
ментальной стали.

П. формулы: 2
Фиг.: 3

(11) 2303 (13) B2
(54) Вибросмеситель циклического действия
(57) Изобретение относится к машиностроению

и может быть использовано для приготов-
ления сухих, полусухих, растворных и бетон-
ных смесей.
Смеситель содержит корпус, опирающийся
на амортизирующие опоры, снабженный
вибровозбудителем и  вал с перемеши-
вающими органами. Новизна изобретения
состоит в том, что корпус смесителя выпол-
нен в форме цилиндра с загрузочным и
разгрузочным окнами, перемешивающие
органы, выполненные в форме стержней,
расположены в шахматном порядке и ра-
диально на поверхности вращающегося
вала, концы вала опираются в подшипники,
установленные в виброизоляционных ман-
жетах, причем расстояние между концами
стержней и внутренней  поверхностью
корпуса больше максимального размера
частиц из перемешиваемого материала.
Результат изобретения состоит в увели-
чении объемной зоны воздействия смеси-
тельных органов на материал, что приводит
к интенсификации процесса и к улучшению
качества перемешивания.

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 2304 (13) F1
(54) Способ получения активированного угля

из семян винограда
(57) Изобретение относится к способам полу-

чения активированного угля из углеродсо-
держащего сырья, который  может быть
использован в процессе очистки поверх-
ностных и подземных вод, в пищевой про-
мышленности для очистки жидкостей, а
также в медицине для детоксикации орга-
низма человека.
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Способ, согласно изобретению, включает
карбонизацию обезжиренных семян вино-
града при температуре 400...500oC в тече-
ние 0,5...2,0 часов  и  их активирование
водяным паром при температуре 850...
1050oC в течение 1,5...3,0 часов.
Результат изобретения состоит в повыше-
нии адсорбционной емкости активирован-
ного угля.

П. формулы: 1

(11) 2305 (13) B2
(54) Способ последовательного выделения

тяжелых металлов из сточных вод
(57) Изобретение относится к технологии выде-

ления тяжелых металлов из сточных вод,
используя отходы гальванических произ-
водств.
Сущность изобретения заключается в том,
что предлагается способ выделения тяже-
лых металлов из сточных вод, включающий
добавление щелочного раствора и осаж-
дение тяжелых металлов в виде гидрок-
сидов при рH 4,8...5,4, удаление образо-
ванного осадка, где перед добавлением
щелочного раствора в сточные воды вводят
металлическое железо в количестве в 5...10
раз больше необходимого стехиометри-
ческого количества для замещения Cu из
сточных вод, обеспечивая в одном процессе
полное удаление ионов Cu, а также ионов
Al(III) и Fe(III), удаление последних обуслов-
лено предварительным окислением Fe(II) в
Fe(III).

П. формулы: 1

(11) 2306 (13) F1
(54) Композиция для штукатурки и способ ее

получения
(57) Изобретение относится к строительным

материалам и может быть использовано
для получения композиции для штукатурки
внутренних поверхностей строений.
Сущность изобретения состоит в том, что
композиция включает β-сульфат кальция
полуводный, полиминеральный  отход ,
полученный в результате умягчения воды на
термоэлектростанциях, и содержит хими-

ческие компоненты при следующем соотно-
шении, масс. %:
CaCO3 77,3…86,6
Mg(OH)2 3,6…9,5
Fe(OH)3 1,7…6,8
SiO2 2,7…7,5,
со степенью дисперсности (см-1) и с грануло-
метрическим составом, масс %:
фракция 500…1408 5…25
фракция > 1585 75…95,
а в качестве пластификатора используют
водорастворимые производные целлюлозы
и выборочно, в качестве связующего, цемент
при следующем соотношении компонентов,
масс %:
β-сульфат кальция полуводный 30,0…40,0
пластификатор 0,2…0,4
цемент 0…10,0
полиминеральный отход остальное.
Способ получения композиции для штука-
турки состоит в предварительном приго-
товлении полиминерального отхода, полу-
ченного  в  результате умягчения воды ,
дроблением комков сырого отхода и удале-
нием твердых включений, просеиванием и
высушиванием до остаточной влажности
0,5%. После приготовления отход переме-
шивается с компонентами и в соотношении,
которые заявлены в 1-ом пункте формулы.

П. формулы: 4

(11) 2307 (13) B1
(54) 2-(3,5-диоксо-[1,2,4]-триазин-1-ил)- уксус-

ная кислота семигидрат
(57) Изобретение относится к классу комплек-

сонов, а именно к циклическому продукту на
основе семикарбазиддиуксусной кислоты,
который может найти применение в качест-
ве лекарственного препарата для извлече-
ния из организма инкорпорированных
металлов.
Сущность изобретения состоит в том, что
синтезирован новый комплексон 2-(3,5-
диоксо-[1,2,4]-триазин-1-ил)- уксусная кис-
лота семигидрат формулы:

 ,
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в котором образуется необычное сочетание
связей с образованием триазинного цикла,
за счет отрыва протона от группы NH2 и OH-

иона от одной ацетатной ветви семикар-
базиддиуксусной кислоты.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 2308 (13) B2
(54) Способ производства игристого натураль-

ного вина
(57) Изобретение относится к винодельческой

промышленности, в частности к способу
производства игристого натурального вина.
Способ, согласно изобретению, включает:
приемку виноматериалов , ассамблиро-
вание, обработку ассамблированных вино-
материалов, купажирование, обработку
купажа, приготовление бродильной смеси,
вторичное брожение периодическим спосо-
бом в герметичных резервуарах, охлаждение,
внесение экспедиционного ликера и изоба-
ротермический розлив готового продукта.
Сущность изобретения заключается в том,
что купаж включает не менее 40% выдер-
жанного вина, а экспедиционный  ликер
готовят на основе настоя свежей виноград-
ной выжимки в вине.
Результат состоит в повышении органолеп-
тических показателей готового продукта и в
расширении ассортимента игристых нату-
ральных вин.

П. формулы: 1

(11) 2309 (13) B2
(54) Способ производства натурального игрис-

того вина
(57) Изобретение относится к винодельческой

промышленности.
Способ, согласно изобретению, включает
пастеризацию виноматериала, приготов-
ление бродильной смеси, вторичное бро-
жение, внесение экспедиционного ликера
и охлаждение готовой продукции. При этом
до внесения ликера 1/3 его объема обра-
батывается сорбентом, содержащим медь
или цинк, доза обработки  составляет
0,8…1,1 г/дм3, выдерживается в течение

3…5 дней с последующим снятием с осадка
и смешивается с оставшейся частью. Далее
в ликер вводится сорбиновая кислота в дозе
150…200 мг/дм3 и лимонная кислота при
соотношении кислот соответственно 1:0,6.
Результат состоит в возможности исполь-
зования сорбиновой кислоты в качестве
консерванта для натурального игристого
вина и в получении стабильного готового
продукта.

П. формулы: 1

(11) 2310 (13) F1
(54) Способ обработки крепких алкогольных

напитков
(57) Изобретение относится к винодельческой

промышленности.
Способ, согласно изобретению, включает:
электродиализ продукта через ионооб-
менные мембраны в поле постоянного тока
напряженностью 0,70…0,95 А и напряже-
нием 40…75 В в течение 2…5 мин, обра-
ботку холодом при температуре от -5 до -8оС
с продолжительностью выдержки на холоду
1…3 дня и изотермическую фильтрацию.
Результат состоит в повышении стабиль-
ности готового продукта.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2311 (13) F2
(54) Полипептиды ожирения, иммуногенный

фрагмент, аналог, человеческий аналог и
человеческий усеченный аналог, изоли-
рованная молекула нуклеиновой кислоты,
молекула ДНК, молекула нуклеиновой
кислоты с выявляемой меткой, векторы,
содержащие молекулу ДНК, моноклональ-
ное антитело, поликлональное антитело и
фармацевтическая композиция для сни-
жения веса тела животных

(57) Изобретение относится к генной инжене-
рии, в частности к полипептидам ожирения,
которые могут быть  использованы для
контроля веса млекопитающих, включая и
человека.
Для решения проблемы контроля ожире-
ния и содержания жира у млекопитающих
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предложены полипептиды ожирения (ОВ)
и молекулы нуклеиновых кислот, кодирую-
щие указанные полипептиды.
Полипептид  ОВ, содержащий  145...167
аминокислот, способен модулировать вес
тела и включает аминокислотную последо-
вательность SEQ ID NOS: 2, 4, 5 или 6.
Другой полипептид ОВ имеет, по меньшей
мере, 83%-ную гомологию в отношении
аминокислотной последовательности поли-
пептида ОВ, представленную последова-
тельностью SEQ ID NOS: 2, 4, 5 или 6.
Предложены  иммуногенный фрагмент,
аналог, человеческий  аналог и челове-
ческий усеченный аналог полипептида ОВ,
молекула ДНК, используемая для обес-
печения экспрессии полипептида ОВ.
Кроме того, предложены векторы экспрес-
сии в клетки млекопитающих, включающие
молекулы нуклеиновой кислоты, функцио-
нально связанные с последовательностью,
кодирующей экспрессию и моноклональное
и поликлональное антитела, специфичес-
кие по отношению к полипептиду ОВ.
Предложена также фармацевтическая
композиция для снижения веса тела живот-
ных, содержащая полипептид ОВ.

П. формулы: 23
Фиг.: 35

(11) 2312 (13) B2
(54) Изолированная нуклеотидная последова-

тельность промотора гена синтазы ацето-
гидроксикислот; вектор; способ экспрес-
сирования гетерологичного гена; конс-
трукция нуклеиновой кислоты и метод
селекции трансгенного растительного
материала

(57) Изобретение относится к генной инжене-
рии, в частности к изолированной нуклео-
тидной последовательности промотора
гена синтазы ацетогидроксикислот и может
быть использовано в селекции растений.
Изолированная нуклеотидная последова-
тельность промотора гена синтазы ацето-
гидроксикислот для экспрессии генов в
растениях выбрана из группы последо-
вательностей SEQ ID № 1, SEQ ID № 2 или
SEQ ID № 3. Предложены  также вектор

трансформации  растений, содержащий
упомянутую нуклеотидную последователь-
ность, способ высокоуровневого экспрес-
сирования гетерологичного гена в растении
и в различных тканях этого растения, кон-
струкция нуклеиновой кислоты, содержа-
щая нуклеотидную последовательность,
соединенную с гетерологичным геном, и
метод селекции трансгенного раститель-
ного материала, устойчивого к гербицидам.

П. формулы: 11
Фиг.: 8

(11) 2313 (13) B2
(54) Способ получения витамина В12

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в
частности к способам получения витамина
В12, который может быть использован в
зоотехнии и медицине.
Способ получения витамина В12 включает
культивирование пропионовых бактерий в
факультативно-аэробных условиях в течение
7 суток на питательной среде с рН 6,8 ... 7,0,
содержащей кукурузный экстракт, глюкозу,
(NH4)2SO4, CoCl2⋅6H2O, натуральный мине-
рал с повышенным содержанием карбо-
натов  и 5,6-диметилбензимидазол , при
этом последний вводят в питательную среду
на 5-е сутки культивирования. После 7 дней
культивирования полученная биомасса
отделяется от среды и из нее экстрагируется
витамин B12.
Результат изобретения состоит в обеспече-
нии стабилизации рН среды и в предотвра-
щении заражения бактериальной культуры.

П. формулы: 1

(11) 2314 (13) B2
(54) Гидродвигатель с горизонтальной осью
(57) Изобретение относится к установкам для

преобразования энергии потока воды в
механическую энергию, которые могут быть
использованы  для автономного  произ-
водства электроэнергии.
Гидродвигатель состоит из барабана с гори-
зонтальным валом и осевыми лопастями,
установленного  в  радиальном канале.
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Боковые части барабана и лопасти снаб-
жены упругопластическими манжетами по
всему периметру, одновременно лопасти
снабжены роликами. В процессе вращения
барабана лопасти  могут занимать два
положения – пассивное и активное (рабо-
чее). Переход лопастей из пассивного поло-
жения в активное производится посред-
ством скользуна, установленного в верхней
части двигателя, который действует на ролик
лопастей, поворачивая их постепенно .
Когда часть барабана с лопастями попадает
в радиальный канал, упругопластические
манжеты герметизируют канал и направ-
ляют поток воды к активным лопастям.
Результат состоит в повышении эффектив-
ности использования кинетической энергии
потока воды со сниженной скоростью.

П. формулы: 1
Фиг.: 6

(11) 2315 (13) B2
(54) Метод диагностирования системы смазки

двигателей внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к эксплуатации

автомобилей, и может быть использовано
для диагностирования системы смазки
двигателей внутреннего сгорания.
Предложенный метод включает измерение
давления масла в главной масляной магис-
трали при постоянном вращении колен-
чатого вала в режимах протекания и прекра-
щения подачи масла через калиброванный
дроссель, соединенный с главной масля-
ной магистралью. Дополнительно изме-
ряют давление масла на входе масляного
фильтра главной масляной магистрали в
режимах протекания и прекращения пода-
чи масла. Техническое состояние масля-
ного насоса и техническое состояние эле-
ментов системы смазки двигателя опре-
деляют расчетным путем, используя ре-
зультаты измерений.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2316 (13) B1
(54) Фото- и электронноструктурирующий носи-

тель для записи информации
(57) Изобретение относится к фото- и электрон-

ноструктурирующим носителям для записи
информации, в частности для голографи-
ческих изображений, которые могут быть
использованы в опто- и микроэлектронике
в качестве фоторезисторов.
Фото- и электронноструктурирующий носи-
тель состоит из диэлектрической подложки
и светочувствительного слоя, включающего
карбазолсодержащие полимеры, трийод-
метан и дополнительно хлоранил, в качес-
тве активатора, при следующем соотноше-
нии компонентов, мас.% :
карбазолсодержащие полимеры 86…89
трийодметан 10
хлоранил 1…4.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 2317 (13) B1
(54) Устройство управления силовым высоко-

вольтным ключом преобразователя пос-
тоянного напряжения

(57) Изобретение относится к электронике и мо-
жет применяться в блоках электропитания.
Устройство включает трансформатор, кото-
рый содержит первичную, вторичную  и
дополнительную обмотки, расположенные
на одном магнитопроводе. Первичная и
дополнительная обмотки включены син-
фазно, первый вывод первичной обмотки
подключен к источнику электропитания,
второй ее вывод  подключен к эмиттеру
высоковольтного биполярного транзистора,
который  выполнен по  типу p-n-p, к его
коллектору подключен первый вывод допол-
нительной обмотки, а второй подключен к
эмиттеру дополнительного высоковольтного
биполярного транзистора типа n-p-n, кол-
лектор которого через балластный резистор
подключен к базе высоковольтного бипо-
лярного транзистора. К выводам вторичной
обмотки подключена нагрузка.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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III
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П равовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
 регистрации в Государственном агентстве по охране промышленной собственности (AGEPI) в

порядке, установленном Временным положением об охране промышленной собственности,
утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.

В соответствии с этим положением, полезная модель может быть зарегистрирована, если она
относится к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления или их
составных частей, если она является новой и промышленно применимой.

В BOPI публикуются заявки на регистрацию полезных моделей и зарегистрированные полезные
модели.
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U - пеpвый уpовень публикации: опубликован-
ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на
pегистpацию полезной модели.

Y1 - втоpой уpовень публикации: опубликован-
ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегис-
тpацию полезной модели (используется
для публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

Y2 - втоpой уpовень публикации: опубликован-
ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегис-
тpацию полезной модели (используется
для публикации, следующей за публикацией
документа с кодом U).

Z1 - тpетий уpовень публикации: описание заpе-
гистpиpованной полезной модели (исполь-
зуется для публикации, если документ с
кодом Y1, Y2 не публиковался).

Z2 - тpетий уpовень публикации: описание заpе-
гистpиpованной полезной модели (исполь-
зуется для публикации, следующей  за
публикацией документа с кодом Y1, Y2).

W1- второй уровень публикации: публикация ре-
шения о регистрации полезной модели под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы по существу (используется для
публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

W2- второй уровень публикации: публикация ре-
шения о регистрации полезной модели (ис-
пользуется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом U).

I1 - третий уровень публикации: описание по-
лезной модели, зарегистрированной под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы (используется для публикации,
если документ с кодом W1, W2 не пуб-
ликовался).

I2 - третий  уровень  публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы (используется для публикации,
следующей за публикацией документа с
кодом W1, W2)

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ
ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

(11) Номер зарегистрированной полезной  модели
(13) Код вида документа в соответствии со Стан-

дартом ST. 16 ВОИС
(16) Номер возобновленной полезной модели
(18) Установленная дата истечения возобнов-

ления
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи  заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер, присвоенный приоритетной заявке
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(41) Дата выкладки для всеобщего ознакомления

заявки на  регистрацию полезной модели, не
прошедшей экспертизу

(45) Дата публикации решения о регистрации
полезной модели, прошедшей экспертизу по
cуществу

(47) Дата  выдачи  свидетельства
(48) Дата публикации заявки/свидетельства
(51) Международная патентная классификация
(54) Название полезной модели
(56) Список документов-аналогов
(57) Реферат или формула
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки,

из которой выделен настоящий документ
(67) Номер и дата подачи заявки на патент на

изобретение, на которой  основывается
нынешняя заявка на полезную модель

(71) Имя заявителя, код страны (SТ. 3 ВОИС)
(72) Имя создателя, код страны (SТ. 3 ВОИС)
(73) Имя владельца регистрации, код страны

(SТ. 3 ВОИС)
(74) Имя представителя в области промышленной

собственности
(85) Дата перехода к национальной процедуре в

соответствии с РСТ
(86) Международная заявка РСТ: номер и дата
(87) Международная публикация РСТ: номер и дата

А - Удовлетворение жизненных потребностей
человека

В - Различные технологические процессы .
Транспортирование

С - Химия и металлургия
D - Текстиль и бумага
E - Строительство
F - Механика. Освещение. Отопление. Оружие.

Взрывные работы
G - Физика
H - Электричество

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ
МОДЕЛЯМ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
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AZ1K Нумерационный  указатель  поданных
заявок  на регистрацию полезных моделей

BZ9K Опубликованные заявки на регистрацию
полезных моделей

FF9K Зарегистрированные полезные модели

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПОЛЕЗНЫМ
МОДЕЛЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ  В ОФИЦИАЛЬНОМ  БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ
ST. 17 ВОИС

FG9K Перечень выданных свидетельств о регис-
трации полезных моделей

NZ9K Перечень продленных полезных моделей



  177

MD – BOPI 11/2003 (PARTEA I)

FF9K Çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëåçíûå ìîäåëè

В соответствии с Временным положением об охране промышленной собственности в
 Республике  Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля

1993 г., свидетельства о регистрации полезных моделей выдаются Государственным агентством по
охране промышленной собственности (AGEPI).

Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключитель-
ное право владельца на полезную модель.

Свидетельство о регистрации полезной модели действует в течение 5 лет с даты подачи заявки в
AGEPI и может быть продлено по ходатайству владельца еще на 5 лет.
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(11) 83 (13) W1
(54) Силовой кабель
(57) Полезная модель относится к электротех-

нике, в частности к кабельной промышлен-
ности , и может быть использована при
установке воздушных линий передачи и
распределения электроэнергии.
Cиловой кабель содержит изолированные
токопроводящие жилы и трос, заключенные
в общую оболочку и расположенные в ней
параллельно друг к другу, при этом часть
оболочки между токопроводящими жилами
и тросом  утонена.

П. формулы: 1
Фиг.: 9

(11) 84 (13) W2
(54) Емкость для сбора винограда
(57) Полезная модель относится к сельскому

хозяйству, а именно к емкости  для сбора
винограда.
Емкость  для сбора винограда выполнена в
виде четырехгранной усеченной пирамиды
с основанием меньшим, чем ее верхняя
часть. Стенки емкости выполнены отборто-
ванными, а дно – вогнутым.
Результат заключается в повышении устой-
чивости емкости.

П. формулы: 1
Фиг.: 2
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La AGEPI a văzut lumina tiparului publicaţa
tematică, şi anume culegerea
„Aspecte ale protecţiei invenţiilor”,
alcătuitori fiind ing. Ion Daniliuc, dr. Ştefan Gajim
şi ing. Veaceslav Crecetov.

Specialiştii AGEPI, antrenaţi nemijlocit
în procesul de examinare a cererilor de brevet
de invenţie sau de înregistrare a modelelor
de utilitate (invenţii mici), precum
şi în cel de evaluare a obiectelor de proprietate
intelectuală, vă propun o serie de materiale
utile cercetărilor inventatorilor şi solicitanţilor
din diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii,
industriei şi construcţiilor, agriculturii
şi industriei prelucrătoare, medicinei şi
biotehnologiei etc. Autorii vin şi în ajutorul
specialiştilor, a căror activitate se suprapune
sferei de protecţie şi exploatare a proprietăţii
industriale: consilieri şi reprezentanţi în
proprietatea industrială, judecători şi avocaţi
implicaţi în soluţionarea litigiilor legate de
aplicarea legislaţiei în domeniul invenţiilor,
economişti care efectuează evaluarea brevetelor
de invenţie, cadre didactice şi studenţi ce îşi fac

Noutăţi editoriale
pregătirea în specialitatea „Managementul
proprietăţii intelectuale”.

În baza analizei multilaterale a legislaţiei
naţionale şi internaţionale în domeniul protecţiei
invenţiilor şi modelelor de utilitate autorii
formulează recomandări practice privind
întocmirea materialelor vizând depunerea şi
examinarea cererilor de protecţie, propun
exemple concrete de realizare a acestor
proceduri.

O atenţie deosebită se acordă problemelor legate
de protecţia juridică a unor obiecte mai rar
propuse spre protecţie în ţara noastră, cum sunt
programele pentru calculator, metodele de
business, obiectele biotehnologice.

Avem încrederea că toate problemele abordate şi
recomandările formulate se vor înscrie organic în
numeroasele forme şi mijloace de studiere,
promovare şi propagare eficientă a proprietăţii
industriale în ţara noastră.

Culegerea poate fi consultată sau procurată la
biblioteca AGEPI.

Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate
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Cronica AGEPI
“INFOINVENT 2003”

În perioada 5-8 noiembrie curent la CIE „MOLDEXPO” s-a
desfăşurat cea de-a VII-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale
Specializate „INFOINVENT”, care este un adevărat for al
inteligenţei naţionale şi un expo-târg de invenţii, tehnologii,
tehnică şi materiale noi.

La ceremonia de inaugurare a Expoziţiei au participat
dnii Veaceslav Afanasiev, Viceministru al Economiei, Mihai
Ştirban, Viceministru al Industriei, Anatol Rotaru, Preşedinte
al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică,
Anatol Coica, Vicepreşedinte al Camerei de Comer ţ ş i
Industrie, Nicanor Solcan, Preşedinte al Uniunii Inventatorilor
ş i Raţionalizatorilor „ Inovatorul”. Oaspete de onoare al
Expoziţiei a fost dl Jean-Luc Vincent, Preşedinte al Salonului
de Invenţii, Tehnici şi Produse noi de la Geneva, care a
apreciat înalt buna organizare ş i calitatea excepţională a
elaborărilor prezentate la expoziţie.

La ediţia din anul acesta Medalia de Aur OMPI (însoţită
de un premiu bănesc) a revenit acad. Simion Toma, Director al
Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM. La concursul pentru
obţinerea Trofeului OMPI „Întreprindere inovatoare” au
fost înaintate alte patru instituţii: Institutul de Genetică, Institutul
de Microbiologie ale AŞM, Centrul de Medicină Preventivă al
Ministerului Sănătăţii şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Premiul anual al Guvernului Republicii Moldova a
fost decernat prof. C. Spânu, Director al Centrului de Medicină
Preventivă, Premiul Parlamentului – prof. V. Ghicavâi,
decan al Facultăţii de Farmacologie a USMF, pentru ciclul de
invenţii în domeniul creării preparatelor farmaceutice autoh-
tone, iar Marele Premiu al AGEPI  a revenit unui grup de
autori în frunte cu profesorii V. Rudic, A. Gulea, V. Gudumac
ş.a. pentru invenţia „Tehnologii noi de obţinere a biopre-
paratelor medicinale polifuncţionale”. Deţinători ai unor me-
dalii de aur cu menţiunea specială a Juriului au devenit
inventatorii M. Poleacov, A. Lupaşco, V. Covaliov, V. Dulgheru,
E. Postolachi. Premiul „Cea mai bună inventatoare a
anului” i  s-a înmânat dnei G. Lupaşcu, iar laureaţi ai
Premiului „Cel mai tânăr participant” au devenit
studentul ASEM I. Cotruţă, care a prezentat un generator elec-
trostatic, şi L. Brânză, Institutul de Fiziologie a Plantelor (AŞM),
pentru o elaborare în domeniul cultivării plantelor leguminoase.
Premiile Camerei de Comerţ  şi Industrie au fost
acordate ICMEA „Mecagro” ş i inventatorului F. Gligor. La
concursul de bază organizatorul principal al Expoziţiei, AGEPI,
a pus la dispoziţia Juriului 24 medalii de aur, 28 de argint
şi 35 de bronz. Au mai fost înmânate diplome şi premii ale
AŞM, ale ministerelor, altor instituţii şi organizaţii din republică,
ale Asociaţ iei Inventatorilor din România. Diploma cu
menţiune pentru participare reprezentativă a fost decernată
USMF şi Institutului de cercetări pentru Pomicultură.

Laureaţi ai primului Concurs republican „Trofeul pentru
inovare şi creativitate”, instituit de AGEPI, au devenit
ÎM „SĂLCUŢA” S.R.L. - la capitolul antreprenoriat, producţie,
prestare servicii şi USM - la capitolul cercetare-dezvoltare şi
învăţământ superior. Aceste instituţii deţin cel mai impunător
portofoliu de obiecte de proprietate industrială înregistrate.
În cadrul concursului au mai fost acordate 5 Diplome de
menţiune, pentru locurile I-V, respectiv.

Învingători ai Concursului jurnaliştilor care au abordat
tematica proprietăţii intelectuale au devenit: I. Covalenco de
la E.O. LOGOS-PRESS – Premiul I, S. Seliucov de la Radio
Moldova, EVRICA, – Premiul II, V. Romanov de la Agenţia
de presă INTERLIC – Premiul III.

Informaţii mai detaliate citiţi în publicaţia AGEPI Expo.

Seminar naţional AGEPI - OMPI
În perioada 20-21 noiembrie curent la AGEPI s-a

desfăşurat Seminarul naţ ional AGEPI - OMPI cu
genericul „Importanţa informaţ iei de brevet şi  a
Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT)
ca sursă de informaţie tehnică”.

Seminarul a fost coordonat de dl Jose-Luis Herce-Virgil,
şef Secţie servicii informaţionale în domeniul proprietăţii
industriale, Direcţia Servicii infrastructurale şi promovarea
inovaţiilor, OMPI, dna Françoise Simon-Vianès, coordonator
superior de Program, Direcţia PCT pentru ţările în dezvoltare,
OMPI, şi dl Alexandr Burtcev, specialist principal, Depar-
tamentul Gestionarea bazelor de date, OEAB.

Specialiştii organismelor internaţionale au prezentat
rapoarte privind situaţia la zi în domeniul informaţiei de bre-
vet: modul de creare a unui serviciu de informare în domeniul
brevetelor în centrele universitare şi centrele de cercetare-
dezvoltare, accesul on-line la informaţia de proprietate
industrială, informaţi i pr ivind importanţa Tratatului de
Cooperare în domeniul Brevetelor ca sursă de informaţie
tehnică, structura şi funcţiile Bazei de Date eloborată de OEAB
şi pusă la dispoziţia examinatorilor AGEPI gratuit.

În cadrul seminarului şi-au  expus opiniile pe marginea
problemelor abordate şi specialişti de la AGEPI. Comunicări la
temă au prezentat dl T. Jovmir, şef-adjunct Direcţie Invenţii
(„Brevetele ca sursă de informaţie tehnică”) şi dna M. Rojnevschi,
Vicedirector general pe probleme de promovare şi informatică
(„Sistemul de proprietate industrială din Republica Moldova
şi serviciile oferite utilizatorilor de către AGEPI”).

O informaţie amplă privind serviciile OSIM, România, în
domeniul PPI a fost prezentată de către dl O. Dinescu, şef
Birou analize şi sinteze documentare.

La lucrările Seminarului au participat peste 60 de spe-
cialişti în domeniu – inventatori, reprezentanţi în proprietatea
industrială din republică, specialişti în domeniul proprietăţii
industriale de la întreprinderi, instituţii de cercetare şi de
învăţământ.

Delegaţia Oficiului de Brevete
din Ungaria în vizită la AGEPI

În perioada 26-28 noiembrie 2003 o delegaţie a Oficiului
Ungar de Brevete (HPO), condusă de Preşedintele Oficiului
dl Miklós Bendzel, s-a aflat la AGEPI în cadrul reuniunii bila-
terale la nivel de directori generali.

Din componenţa delegaţiei HPO au făcut parte dl Gyula
Sorosi, şef Departament înregistrarea mărcilor naţionale, şi
dl Béla Tidrenczel, şef Secţie relaţii internaţionale. Din partea
AGEPI la reuniune au participat dl N. Taran, Director General,
dl I. Daniliuc, Prim-vicedirector general, dna M. Rojnevschi,
Vicedirector general pe probleme de promovare şi informa-
tică, şi dna L. Vieru, şef Secţie cooperare internaţională.

În cadrul reuniunii a fost trecut în revistă un ş ir de
probleme ce ţin de activitatea celor două oficii: structura şi
infrastructura proprietăţii industriale în Republica Moldova şi
în Ungaria, revizuirea activităţilor bilaterale care au avut loc
în intervalul ce s-a scurs de la ultima întâlnire, din octombrie
2002, prezentarea rezultatelor obţinute pe perioada anului
2003, şi anume statistica depunerii cererilor de brevetare/
înregistrare a OPI, activitatea de promovare a OPI, situaţia în
domeniul informatizării oficiilor, elaborării bazelor de date a
OPI. Au fost trecute în revistă cele mai recente documente
din aria legislativă.

De asemenea, au fost explorate noi căi de consolidare
a relaţiilor bilaterale.
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B uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie  diversă. Capitole
speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaţii vor putea 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 specializate. 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.

Informa\ie general=
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 1999)

CF Republica
Centrafricană

CG Congo
CH Elveţia
CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CS Serbia şi Muntenegru
CU Cuba
CV Insulele  Capului

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

(Malvine)
FO Insulele Faro
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi

Insulele Sandvici de
Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

I B Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene şi
modele)

BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
A Z Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Caimane
K Z Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
L Y Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Insulele

Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine
PK Pakistan

PL Polonia
P T Portugalia
P W Palau
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Salomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
S H Sfânta Elena
S I Slovenia
S K Slovacia
S L Sierra Leone
S M San-Marino
S N Senegal
S O Somalia
S R Suriname
S T Sao Tomée

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
T C Insulele Turks

şi Caicos
T D Ciad
T G Togo
T H Thailanda
T J Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T P East Timor
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
T V Tuvalu
T W Taiwan

(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
U A Ucraina
U G Uganda
U S Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint  Siège
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
W S Samoa
Y E Yemen
Z A Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe
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IV
M=rci

P rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
 AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor

nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificată şi completată prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996,
Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000, Legea nr. 65-XV din 12.04.2001 şi Legea nr. 1446-XV
din 08.11.2002.

În conformitate cu această lege, 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.

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques
internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe suport electronic, include
atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor şi este expus în
biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

T he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
 registration  with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and

Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the Law
No 1009-XIII of October 22, 1996, the Law No 1079-XIV of June 23, 2000, the Law No 65-XV of April 12,
2001 and the Law No 1446-XV of November 08, 2002.

In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the AGEPI.
The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right of the
owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.

The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall be pub-
lished in the Official Bulletin of Industrial Property.

The trademarks registered under the Madrid Agreement to which the Republic of Moldova is party shall
be published in French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette
of International Marks”. The Official Bulletin published on the electronic carrier comprises both biblio-
graphic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available for public in
the AGEPI library.
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CODURILE  INID  PENTRU  IDENTIFICAREA  DATELOR
BIBLIOGRAFICE  REFERITOARE  LA  MĂRCI

(111) Numărul de ordine al înregistrării
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
(151) Data înregistrării
(156) Data reînnoirii
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării /

reînnoirii
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de

valabilitate a înregistrării
(186) Data prevăzută de expirare  a termenului de

valabilitate a reînnoirii
(210) Numărul depozitului
(220) Data depozitului
(230) Data priorităţii de expoziţie
(310) Numărul depozitului cererii iniţiale
(320) Data depozitului cererii iniţiale
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST.

3 OMPI
(442) Data la care informaţiile privind cererea

examinată au fost făcute accesibile publicului
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea

au fost făcute accesibile publicului
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
(511) Indicarea claselor conform Clasificării inter-

naţionale a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa),
lista produselor şi serviciilor conform acestei
clasificări

(526) Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde
dreptul exclusiv

(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării internaţionale a elemen-
telor figurative ale mărcilor (Clasificarea de la
Viena)

(540) Reproducerea mărcii
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a

statului
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau

de certificare
(554) Indicarea faptului  că marca  este  tridimen-

sională
(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind

cererile de înregistrare sau înregistrările (de
exemplu: modificare de titular, modificare de
nume sau adresă, renunţare, expirare a
protecţiei)

(591) Indicarea culorilor revendicate
(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct

de vedere juridic
(730) Numele / denumirea şi adresa solicitantului

sau titularului, codul ţării conform normei ST.
3 OMPI

(740) Numele reprezentantului în proprietatea industrială
(750) Adresa pentru corespondenţă
(770) Numele ş i adresa solicitantului sau titula-

rului precedent (în caz de schimbare a ti-
tularului)

(771) Numele precedent sau adresa precedentă a
solicitantului sau titularului (fără schimbarea
titularului)

(791) Numele şi adresa licenţiatului
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de

la Madrid şi Protocolului de la Madrid
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor în-

registrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(numărul documentului, data depozitului, codul
ţării)

LIST  OF  INID  CODES  CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC  DATA  RELATING  TO  MARKS

(111) Serial number of the registration
(116) Serial number of the renewal
(151) Date of registration
(156) Date of renewal
(170) Expected duration of the registration/re-

newal
(181) Expected expiration date of registration va-

lidity
(186) Expected expiration date of renewal

validity
(210) Number of the application
(220) Filing date of the application
(230) Date of exhibition priority
(310) Number of the initial application
(320) Filing date of the initial application
(330) Country of the initial application, code accord

ing to the WIPO Standard ST. 3
(442) Date of availability for public of the examined

application
(450) Date of availability for public of registration

data
(510) List of goods if not classified
(511) Designation of classes according to the Inter-

national Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks
(Nice Classification), List of goods and/or ser-
vices

(526)  Marks elements to which the exclusive rights
do not extend

(531) Description of the figurative elements of the
mark according to the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
Classification)

(540) Reproduction of the mark
(550)* Indication of the fact that the mark is the state

property
(551) Indication to the effect that the mark is a collec-

tive mark or a certification
(554) Indication to the effect that the mark is a three-

dimensional mark
(580) Date of registration of any transaction relating

to the application for registration or registra-
tions (for example: change of the owner right,
modification of the name or address, with-
drawal, assignment of the protection, expira-
tion of protection

(591) Indication of colors claimed
(641) Number and date of filing the other prior art ap-

plications according to the legislation
(730) Name and address of the applicant or the

holder of the registration, code according to the
WIPO Standard ST. 3

(740) Name of the representative in industrial property
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous applicant

or holder of the registration (in case of chang-
ing the holder)

(771) Previous name or previous address of the
applicant or holder (without changing the
holder)

(791) Name and address of the licensee
(800) Indication of data according to the Madrid

Agreement and Madrid Protocol
(300)* 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 ]nregistrare

Î n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
 22 septembrie  1995, modificată şi completată prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996, Legea

nr. 1079-XIV din 23.06.2000, Legea nr. 65-XV din 12.04.2001 şi Legea nr. 1446-XV din 08.11.2002, cererea
de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin reprezentant în proprietatea
industrială. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în
art. 8 (5), (6) din Lege.

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cerere, să
depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

I n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of
 September 22,1995, amended and completed by the Law No 1009-XIII of October 22, 1996, the Law

No 1079-XIV  of June 23, 2000, the Law No 65-XV of April 12, 2001 and the Law No 1446-XV
of November 08, 2002, an application for registration of a trademark  shall be filed with the AGEPI by the
applicant in person or through a representative in industrial property. The application shall concern only
one trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.

Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the three
months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 010326
(220) 2001.05.30
(310) 76/252,353
(320) 2001.05.04
(330) US
(730) OSI Pharmaceuticals, Inc., US

106 Charles Lindbergh Boulevard, Uniondale,
New York 11553-3649, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)
05 - preparate farmaceutice, şi anume preparate

anticanceroase.

(210) 010652
(220) 2001.09.21
(730) Master Beverage Industries Pte Ltd., SG

9, Temasek Boulevard, No. 31-03, Suntec
Tower 2, Singapore 038989

(540)

(511)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 011021
(220) 2002.02.15
(730) BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă

Moldova-SUA, MD
Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, Sângerei,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 011022
(220) 2002.02.27
(730) Neomatrix S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 121, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiin ţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) si didactice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare, cu
excepţia aparatelor, instrumentelor, în special
a pieselor de schimb utilizate la diagnosticarea
medicală de tipul aparatelor pentru deve-
loparea imaginilor, pe cale fotografică sau
termică, videografelor şi imprimantelor ter-
mice; aparatelor pentru developarea peliculei
şi hârtiei fotografice şi radiografice de tipul
aparatelor de developare, mixerelor pentru
preparatele chimice, aparatelor pentru prelu-
crarea filmelor; aparatelor pentru păstrarea,
prelucrarea, gestionarea şi transmiterea
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imaginilor ce ţin de diagnosticarea medicală,
care includ în sine resurse programate,
intermediare de memorie, centrele reţelei,
interfeţele, discuri magnetice pentru memorie,
locuri de muncă; aparate auxiliare de tipul
camerelor de identificare şi maş in ilor de
copiere a fotografiilor;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea mărfurilor, inclusiv angro şi cu
amănuntul; magazine de firmă;

42 - asistenţă în domeniul tehnicii de calcul;
corectarea resurselor programate pentru
calculatoare; închirieri, incluzând închirieri de
lungă durată cu dreptul de răscumpărare a
calculatoarelor; închirieri privind asigurarea cu
programe de calculator; programare; WEB-
design.

(531) CFE(4) 02.09.14; 02.09.15; 02.09.17;
27.05.01.

(210) 011438
(220) 2002.06.14
(730) ITERA-PRUT S.R.L., întreprindere mixtă, MD

Str. N. Zelinski nr. 15, bloc 5, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentului “PRUT”.

(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale în stare brută; îngrăşăminte pentru
sol; compoziţii extinctoare, preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; produse chimice
destinate conservării animalelor; materiale
tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi
industriei;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, plasturi, material pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor
ş i pentru mulaje dentare; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare, fungicide, erbicide;

19 - materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală ş i bitum; construcţ ii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice;

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

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

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

35 - publicitate, gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială, lucrări de birou;
comercializarea produselor;

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

37 - construcţii, reparaţii, servicii de instalare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de călătorii.
(531) CFE(4) 01.03.08; 01.03.11; 01.03.12; 05.05.04;

27.05.11.

(210) 011481
(220) 2002.06.24
(730) TATA COFFEE LIMITED, IN

Pollibetta 571215, Kodagu District, Karnataka,
India

(540)
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor,
cifrelor şi cuvintelor, cu excepţia elementului
“GOLD”.

(591) Culori revendicate: cafeniu, cafeniu-închis,
roşu, portocaliu, alb.

(511) NCL(8)
30 - cafea.
(531) CFE(4) 07.01.01; 07.01.08; 25.01.19;

26.03.23; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 011482
(220) 2002.06.24
(730) TATA COFFEE LIMITED, IN

Pollibetta 571215, Kodagu District, Karnataka,
India

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “MYSORE”.

(511) NCL(8)
30 - cafea.

(210) 011619
(220) 2002.07.23
(730) ProfPanda S.R.L., companie de publicitate şi

comerţ, MD
Şos. Hînceşti nr. 59, bloc 1, of. 24, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “SISTEM DE REDUCERI”.

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau

menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excep ţia
mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.

(531) CFE(4) 27.05.01; 27.05.10.

(210) 011663
(220) 2002.08.01
(730) The subsidiary “ALCO INVEST Ukraine”, UA

124 Podolskaya Street, Khmelnitsky, 29000,
Ucraina

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - cercetarea pieţei; agenţii de import-export;

operaţiuni comerciale; demonstrarea produ-
selor; promovarea produselor (pentru persoa-
ne terţe); publicitate.

(531) CFE(4) 19.07.02; 19.07.23; 27.05.01.

(210) 011664
(220) 2002.08.01
(730) The subsidiary “ALCO INVEST Ukraine”, UA

124 Podolskaya Street, Khmelnitsky, 29000,
Ucraina
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(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - cercetarea pieţei; agenţii de import-export;

operaţiuni comerciale; demonstrarea produ-
selor; promovarea produselor (pentru persoa-
ne terţe); publicitate.

(531) CFE(4) 19.07.02; 19.07.23; 27.05.01.

(210) 011665
(220) 2002.08.01
(730) The subsidiary “ALCO INVEST Ukraine”, UA

124 Podolskaya Street, Khmelnitsky, 29000,
Ucraina

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - cercetarea pieţei; agenţii de import-export;

operaţiuni comerciale; demonstrarea produ-
selor; promovarea produselor (pentru persoa-
ne terţe); publicitate.

(531) CFE(4) 19.07.10; 27.05.01.

(210) 011666
(220) 2002.08.01
(730) The subsidiary “ALCO INVEST Ukraine”, UA

124 Podolskaya Street, Khmelnitsky, 29000,
Ucraina

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - cercetarea pieţei; agenţii de import-export;

operaţiuni comerciale; demonstrarea produ-
selor; promovarea produselor (pentru persoa-
ne terţe); publicitate.

(531) CFE(4) 05.07.02; 11.03.02; 19.07.23; 27.05.01;
27.05.04.

(210) 011667
(220) 2002.08.01
(730) The subsidiary “ALCO INVEST Ukraine”, UA

124 Podolskaya Street, Khmelnitsky, 29000,
Ucraina
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(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - cercetarea pieţei; agenţii de import-export;

operaţiuni comerciale; demonstrarea produ-
selor; promovarea produselor (pentru persoa-
ne terţe); publicitate.

(531) CFE(4) 19.07.02; 27.05.01.

(210) 011773
(220) 2002.09.05
(310) 81/17163 - 81/17169
(320) 2002.08.07
(330) BB
(730) Dallas Project Holdings Limited, BB

Whitepark House, White Park Road, Brid-
getown, Barbados

(540)

(511) NCL(8)
(310) 81/17163
09 - software de calculatoare pentru crearea,

instalarea ş i exploatarea unor programe
aplicate pentru calculatoare, programelor
aplicate de tipul client/server, pentru integrarea
funcţiilor financiare şi funcţiilor de producere
ş i vânzare ale întreprinderii; software de
calculatoare destinate managementului
serviciilor de susţinere a afacerilor; software
de calculatoare destinate deservirii clienţilor;

(310) 81/17164
16 - materiale tipărite, cărţi, buletine informative,

broşuri, reviste, rapoarte, jurnale, manuale şi

ghiduri în domeniul managementului aface-
rilor, tehnologiilor informaţionale şi prelucrării
computerizate a datelor;

(310) 81/17165
35 - servicii în domeniul managementului, consul-

tan ţă, planificare şi informaţii legate de
acestea; consultanţă în domeniul marketin-
gului; intermediere de afaceri în domeniul
procurării hardware-lor ş i software-lor de
calculatoare pentru persoanele terţe; consul-
tanţă în domeniul comerţului şi afacerilor şi
informaţii legate de aceasta; consultanţă de
afaceri în domeniul fuzionării şi achiziţ iei
companiilor; analiza afacerilor; studii de mar-
keting; evaluare în domeniul afacerilor; asis-
tenţă în domeniul managementului activităţilor
comerciale şi efectuării studiilor de piaţă;
cercetări în domeniul activităţii comerciale;
efectuarea cercetărilor şi analizelor economice;
întocmirea rapoartelor experţilor în domeniul
afacerilor; organizarea şi conducerea expozi-
ţiilor comerciale şi conferinţelor în scopuri
comerciale sau public itare în sectoarele
comerţului şi managementului; managemen-
tul administrativ al proiectelor în domeniul
elaborării, specializării, instalării şi imple-
mentării sistemelor informaţionale; consul-
tanţă de afaceri în domeniul comercializării
produselor tehnologice; oferirea informaţiei ce
ţine de consultanţă în domeniul organizării
întreprinderilor; serviciile sus-men ţionate
oferite prin reţeaua internaţională de oficii;

(310) 81/17166
36 - servicii financiare; servicii monetare; consul-

tanţă şi analiză financiară; finanţare legată de
riscuri;

(310) 81/17167
37 - instalarea, întreţinerea şi reparaţia calcula-

toarelor, sistemelor de calculatoare, reţelelor
de calculatoare şi hardware-lor; instalarea,
implementarea, întreţinerea şi reparaţia hard-
ware-lor, inclusiv pentru sistemele de calcula-
toare şi reţelele de calculatoare;

(310) 81/17168
41 - instruire, cursuri, seminare şi cercuri în dome-

niul elaborării şi implementării software-lor de
calculatoare, utilizării software-lor de calcula-
toare, activităţilor de afaceri şi managemen-
tului afacerilor, elaborarea materialelor de
instruire în domeniul elaborării şi implemen-
tării software-lor, utilizării software-lor, activi-
tăţilor comerciale şi managementului; organi-
zarea învăţământului în clase; răspândirea şi
împrumutul cărţilor şi altor materiale tipărite în
scopuri de învăţământ;
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(310) 81/17169
42 - oferirea informaţiei ce ţ ine de tehnologiile

informaţionale, folosirea şi aplicarea calcula-
toarelor şi sistemelor de calculatoare; oferirea
informaţiei ce ţine de consultanţă în domeniul
tehnologiilor informaţ ionale ş i utilizării ş i
aplicării calculatoarelor ş i sistemelor de
calculatoare; consultanţă ce ţine de utilizarea
şi aplicarea calculatoarelor, sistemelor de
calculatoare şi elaborarea sistemelor de
calculatoare; serviciile savanţilor în domeniul
calculatoarelor, inclusiv elaborarea sistemelor
de calculatoare; consultanţă ce ţine de tehno-
logiile informaţionale; elaborarea software-lor
de calculatoare şi site-urilor Internet; insta-
larea, deservirea şi înnoirea software; servicii
de intermediere între companii.

(210) 011831
(220) 2002.09.18
(730) MoneyGram Payment Systems, Inc., US

1550 Utica Avenue South Minneapolis, MN
55416, Statele Unite ale Americii

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “ ”.

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(8)
36 - afaceri monetare; servicii în domeniul trans-

ferurilor băneşti şi transfer bănesc în sistemul
de achitări electronice.

(531) CFE(4) 01.13.01; 24.15.02; 26.02.05;
26.15.01; 29.01.12.

(210) 011842
(220) 2002.08.23
(730) LEADUHIN Oleg, MD

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

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 011876
(220) 2002.09.18
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată în afară de deserturi
semifinite sau finite, pudinguri, deserturi
lichide reci, produse de bază în formă de pudră
şi substanţe pentru prepararea pudingurilor
sau deserturilor cremoase; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri (condimente), mirodenii.

(531) CFE(4) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 011916
(220) 2002.09.23
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(531) CFE(4) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
27.05.17.

(210) 011917
(220) 2002.10.07
(730) BUX Mihail, MD

Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15, MD-2045,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(4) 27.05.01; 27.05.17.

(210) 011923
(220) 2002.10.07
(730) BUX Mihail, MD

Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15, MD-2045,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 011924
(220) 2002.10.07
(730) BUX Mihail, MD

Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15, MD-2045,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(4) 27.05.01; 27.05.17.

(210) 011956
(220) 2002.08.07
(730) MIGDAL-P S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9A, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 011990
(220) 2002.10.11
(730) ECONOM-COMERŢ S.R.L., MD

Str. Munceşti nr. 364, MD-2002, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “ ”.

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(4) 24.09.02; 27.05.07; 27.05.17;

27.05.21.

(210) 012009
(220) 2002.10.16
(730) PANUŞ Sergiu, MD

Str. Ion Vatamanu nr. 12, MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012012
(220) 2002.10.15
(730) Votum S.A., MD

Bd. Decebal nr. 76, MD-2038, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiin ţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
d idactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea curentului
electric; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea sunetelor sau ima-
ginilor; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparatele cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.

(210) 012013
(220) 2002.10.04
(730) AUTOSFERA S.A., MD

Str. Miron Costin nr. 7, of. 409, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
04 - uleiuri ş i grăsimi industriale; lubrifian ţi;

produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili (inclusiv ben-
zine pentru motoare) şi substan ţe pentru
iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;

09 - aparate şi instrumente ştiin ţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
d idactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, comutarea, transformarea,
acumularea, reglarea sau verificarea curen-
tului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporturi magnetice de înregis-
trare, discuri acustice; distribuitoare automate
şi mecanisme pentru aparatele cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare;

12 - vehicule; aparate de locomo ţie terestră,
aeriană şi navală;

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

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

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



MD - BOPI 11/2003 (PARTEA II)

18

TRADEMARKS

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară;
45 - servicii personale ş i sociale pentru satis-

facerea necesităţilor persoanelor fizice,
executate de către terţi; servicii de securitate
pentru protecţia proprietăţii şi persoanelor.

(531) CFE(4) 24.07.23; 25.07.04; 27.05.02;
27.05.08.

(210) 012020
(220) 2002.09.20
(730) Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD

Str. Alexandru cel Bun nr. 32, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei “1”.
(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 24.03.02; 24.03.18; 25.01.05;

27.01.06; 27.05.11; 27.07.02; 28.05.00.

(210) 012028
(220) 2002.10.23

(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., MD
MD-5352, s. Etulia, r-nul Vulcăneşti, Republica
Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor verbale.

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 27.05.13.

(210) 012029
(220) 2002.10.23
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., MD

MD-5352, s. Etulia, r-nul Vulcăneşti, Republica
Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor verbale.

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 27.05.13.

(210) 012032
(220) 2002.10.21
(730) Solei-Turism S.R.L., MD

Str. Miron Costin nr. 11, bloc 2, ap. 12, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “travel”.

(511) NCL(8)
35 - organizarea licitaţiilor şi iarmaroacelor; ame-

najarea vitrinelor; editarea materialelor de
reclamă; organizarea expoziţiilor în scopuri
comerciale şi de reclamă; administrarea hote-
lurilor; studierea opiniei publice; marketing;
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servicii şi operaţii de import-export; manage-
ment ş i consultaţii în sfera business-ului;
gestionarea afacerilor comerciale; publicitate,
public itate în mij loacele mass-media; co-
mercializarea mărfurilor; administrare comer-
cială; lucrări de birou;

39 - servicii de transport auto, aerian, naval şi
feroviar; parcarea automobilelor; rezervarea
mijloacelor de transport, biletelor de excursie
ş i traseelor turistice; livrarea mărfurilor;
informaţii cu privire la transporturi; organizarea
călătoriilor, excursiilor şi croazierelor în calitate
de tur-operator şi tur-agent; servicii de vânzare
a biletelor de călătorie; transportarea şi înso-
ţirea călătorilor; închirierea automobilelor şi
altor mijloace de transport;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale;

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară; agenţii pentru asigurarea locurilor la
hoteluri, pensionate; asigurarea spaţ iu lui
locativ temporar; baze turistice; baze de odihnă
(oferirea încăperilor); snack-baruri, bufete;
cafenele; cantine; case de odihnă; cluburi,
cofetării; deservirea barurilor; deservirea
meselor de sărbătoare şi nunţilor; filmări video;
hoteluri; moteluri; tabere de odihnă; pen-
sionate; restaurante; restaurante cu auto-
servire; rezervarea locurilor pentru cazare tem-
porară şi cu pensiune; rezervarea locurilor în
pensiuni; sanatorii.

(531) CFE(4) 27.05.11; 27.05.13.

(210) 012033
(220) 2002.10.23
(730) R & R S.R.L., MD

Str. Alecu Russo nr. 59, bloc 5, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012038
(220) 2002.10.24
(730) J.& P. Coats, Limited, GB

155 St. Vinsent Street, Glasgow, Marea Britanie
(540)

(511) NCL(8)
23 - fire textile şi fire toarse.

(210) 012063
(220) 2002.09.12
(730) MIGDAL-P S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9a, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012065
(220) 2002.09.12
(730) MIGDAL-P S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9a, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012067
(220) 2002.11.13
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012078
(220) 2002.11.04
(730) BOGDANOVA Maria, MD

Str. N. Zelinski nr. 44, ap. 85, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, ma-
gazine de firmă; comercializarea produselor.

(210) 012083
(220) 2002.11.06
(730) UNILEVER N.V., NL

WEENA 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor verbale, cu excepţia elementelor “Lipton”,
“LL”.

(591) Culori revendicate: galben-deschis, roşu,
bordo, alb, negru, verde, gri.

(511) NCL(8)
30 - ceai, inclusiv ceai în pacheţele, produse pe

bază de ceai.
(531) CFE(4) 05.03.13; 25.01.06; 25.01.19; 26.01.18;

27.05.11; 27.05.22; 29.01.15.

(210) 012085
(220) 2002.11.07
(730) CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere mixtă,

MD
Str. Ungureanu nr. 3 , MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012090
(220) 2002.11.12
(730) Merck & Co., Inc., US

One Merck Drive, P.O. Box 100 Whitehouse
Station, New Jersey, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(210) 012091
(220) 2002.11.12
(730) Merck & Co., Inc., US

One Merck Drive, P.O. Box 100 Whitehouse
Station, New Jersey, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(210) 012117
(220) 2002.11.22
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012120
(220) 2002.11.22
(730) Blanari Tatiana, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 38, ap. 30, MD-2061,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

 
(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiin ţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri

acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparatele cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcula-
toare, extinctoare;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excep ţia
mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012123
(220) 2002.11.22
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de pro-

ducţie, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012126
(220) 2002.11.22
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de pro-

ducţie, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 012127
(220) 2002.11.22
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de pro-

ducţie, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012150
(220) 2002.09.23
(730) MIGDAL-P S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9A, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012151
(220) 2002.09.26
(730) LES TERRES NOIRES S.R.L., întreprindere

mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 59, bloc 1, ap. 1, MD-2054,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012159
(220) 2002.10.03

(730) Hendrix Bail S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 63, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare, produse

igienice de uz medical, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi,
material pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.

(531) CFE(4) 03.01.14; 04.05.12; 25.01.06; 27.05.11;
28.05.00.

(210) 012162
(220) 2002.11.28
(730) NORI S.A., MD

Str. Andrei Doga nr. 26, of. 32, MD-2024,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012163
(220) 2002.11.25
(730) Podgoria Dunării S.R.L., întreprindere mixtă,

MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 112, MD-3901, Cahul,
Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 26.01.18; 27.05.13; 27.05.17.

(210) 012165
(220) 2002.11.28
(730) PANUŞ Sergiu, MD

Str. Ion Vatamanu nr. 12, MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 24.17.01; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 012166
(220) 2002.09.24
(730) NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD

Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012170
(220) 2002.11.15
(730) SĂDRO-URSU, întreprindere individuală, MD

Str. Ştefan cel Mare nr. 36, MD-2082, Coloniţa,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor;

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.
(531) CFE(4) 03.01.14; 26.01.15; 26.02.01; 27.01.06;

27.05.03; 27.05.17.

(210) 012176
(220) 2002.11.29
(730) LOZANA S.R.L., firmă de producţie şi comerţ,

MD
Str. Oanţa nr. 27, MD-3721, Lozova, Chişinău,
Republica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012180
(220) 2002.10.31
(730) KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din

Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012190
(220) 2002.11.25
(730) INVINCOM S.R.L., firmă comercială de pro-

ducţie, MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(210) 012193
(220) 2002.11.22
(730) York International Corporation, corporaţia

statului Delaware, US
631 South Richland Avenue, York, Pennsylva-
nia 17403, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere

a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţ ii
sanitare, inclusiv aparate de încălzire, venti-
lare, răcire; climatizoare; pompe termice; sobe;

aparate de încălzire care funcţionează cu
combustibil solid, lichid şi gazos; umezitoare ale
aerului, aparate pentru deshidratarea aerului;
evaporatoare, inclusiv pentru folosire la
aparatele şi instalaţiile frigorifice; frigidere,
congelatoare şi piese pentru ele incluse în
clasa 11; aparate pentru răcirea apei şi altor
lichide; aparate pentru prepararea gheţii şi
piese pentru ele incluse în clasa 11; instalaţii
pentru prepararea zăpezii, tunuri de zăpadă;
senzori electronici pentru măsurarea tem-
peraturii şi umidităţii; compresoare de aer;
pompe pentru lichide; clapete de apă; turnuri de
răcire pentru apă; aparate pentru răcirea aerului;
separatoare de umiditate; toate instalaţiile sus-
menţionate cu comandă programată.

(210) 012202
(220) 2002.11.25
(730) Regus Management Limited, GB

3000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16
0RS, Regatul Unit

(540)

(511) NCL(8)
09 - calculatoare, echipament hard de calculator şi

mijloace programabile soft de calculator; părţi
şi fitinguri pentru toate produsele menţionate;
card-uri cu mijloace electronice integrate,
card-uri de credit şi card-uri de identificare;

35 - închirierea maşinilor şi echipamentului de
birou; servicii de secretariat; servicii de secre-
tariat de fotocopiere, de răspunsuri la telefon,
typing, redactarea textelor şi stenografiere;
servicii clericale; servicii de reproducere a
documentelor şi nimicire a hârtiilor; servicii de
angajare la lucru şi plasament în câmpul muncii;

36 - servicii de management, brokeraj, leasing şi
estimare a bunurilor imobiliare;

41 - educaţie; training-uri; divertisment; organi-
zarea activităţilor sportive şi culturale; servicii
în legătură cu cele menţionate oferite prin
Internet; asigurare cu publicaţii on-line (care nu
urmează a fi memorizate în CP); publicarea
on-line a cărţilor electronice, ediţiilor periodice,
buletinelor informative, revistelor; chatrooms
ce funcţionează; servicii de consulting, reco-
mandări şi informaţii referitoare la toate ser-
viciile menţionate;
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42 - închirierea calculatoarelor şi echipamentului
pentru prelucrarea informaţiei; închiriere de
software, servicii de consulting şi recomandări
referitoare la toate serviciile enumerate în clasa
41; închirierea mobilierului de birou; asigu-
rarea cu mijloace tehnice pentru organizarea
conferinţelor, seminarelor şi expoziţiilor;

43 - cazare temporară.

(210) 012203
(220) 2002.11.27
(730) Husqvarna Aktiebolag, SE

SE-561 82 Huskvarna, Suedia
(540)

(511) NCL(8)
07 - ferăstraie mecanice cu lanţ, dispozitive

mecanice pentru îngrij irea gazoanelor ş i
grădinii, şi anume ferăstraie pentru curăţarea
terenurilor, maş in i de cultivat pământul,
tocătoare, cultivatoare rotative, maşini pentru
tunderea gazoanelor, foarfece de grădină,
maşini de tăiat, precum şi dispozitive pentru
tunderea ierbii, tăierea buruienilor, retezarea
tufelor; pompe de apă şi părţi pentru ele;

12 - cositori (mijloc de transport) conduse de
muncitor, tractoare de grădinărie.

(210) 012204
(220) 2002.11.27
(730) Guinness United Distillers & Vintners B.V., NL

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, Ţările
de Jos

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice.
(531) CFE(4) 19.07.02; 19.07.25.

(210) 012217
(220) 2002.11.01
(730) ULDUZ-GRUP, societate cu răspundere limi-

tată, MD
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, MD-2032,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “РАДИО”.

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012220
(220) 2002.12.04
(730) Olive Line International, S.L., ES

Orense 85, 28020 Madrid, Spania
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

35 - promovarea produselor, inclusiv comer-
cializarea produselor din clasa 29.
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(531) CFE(4) 27.01.12; 27.05.03; 27.05.11; 27.05.14;
27.05.17; 27.05.24.

(210) 012221
(220) 2002.12.09
(730) CLUSTERON S.R.L., MD

Str. C. Negruzzi nr. 64 “B”, MD-3500, Orhei,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(531) CFE(4) 05.07.02; 05.11.15; 19.01.01; 24.01.17;
27.05.10; 27.05.17.

(210) 012222
(220) 2002.12.03
(310) 30232963.3
(320) 2002.07.04
(330) DE
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organizată

şi existentă conform legilor statului Dela-
ware, US
2200 Mission College Boulevard Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511) NCL(8)
(320) 2002.07.04
09 - microprocesoare, telefoane, echipament

(hardware) şi mijloace programabile (soft-
ware) de calculatoare pentru telecomunicaţii;
calculatoare, părţile lor ş i dispozitivele lor
periferice, aparate pentru prelucrarea datelor
şi părţile lor; mijloace programabile (software)
pentru calculatoare; aparate electrice incluse
în clasa 09; aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de măsu-
rat, de semnalizare, de control (verificare),
didactice; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea sunetelor, imaginilor
sau datelor; suporturi magnetice de înre-
gistrare.

(220) 2002.12.03
09 - calculatoare; echipament (hardware) de

calculatoare; semiconductori; microproce-
soare şi alte dispozitive cu semiconductori;
circuite integrate; seturi de circuite pentru
calculatoare; plăci primare şi auxiliare pentru
calculatoare; microcalculatoare; staţii de lucru
automatizate; staţii de lucru cu calculator;
procesoare programabile pentru mij loace
programabile (software); calculatoare bloc-
notesuri şi laptop-uri; calculatoare portative;
calculatoare de buzunar; dispozitive periferice
pentru calculatoare; dispozitive digitale
personale auxiliare; asistenţi digitali personali;
mijloace programabile (software) pentru
calculatoare; firmware pentru calculatoare şi
mijloace programabile (software) pentru
sisteme operaţionale; echipament (hardware)
şi mijloace programabile (software) pentru
calculatoare şi reţele de telecomunicaţ ii;
servere; adaptoare şi plachete de reţea,
comutatoare, routere şi hub-uri; modeme şi
card-uri cu şi fără fir; aparate de comunicare
cu şi fără fir; telefoane mobile; suporturi optice
de înregistrare; accesorii, părţi, fitinguri şi
aparate de testare pentru produsele sus-
menţionate.
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(210) 012225
(220) 2002.12.05
(730) CADBURY LIMITED, GB

Bournville, Birmingham, B 30 2LU, Anglia
(540)

(511) NCL(8)
30 - ciocolată, produse din ciocolată, produse de

cofetărie (cu excepţ ia celor medicinale),
biscuiţi, pişcoturi, torte, prăjituri, gofră; înghe-
ţată şi produse de cofetărie îngheţate.

(210) 012227
(220) 2002.12.10
(730) ESMALDA S.R.L., MD

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(4) 07.01.08; 07.01.24; 27.05.04; 27.05.11.

(210) 012229
(220) 2002.12.10
(730) Intergridge Trading Limited, GI

22 Rosbay Court, Naval Hospital Road,
Gibraltar

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(4) 24.01.18; 24.01.19; 27.05.22.

(210) 012230
(220) 2002.12.10
(730) TIAXIM Grup S.R.L., MD

Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65, MD-2051,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri dulceţuri, compoturi; ouă, lapte ş i
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

(531) CFE(4) 02.01.23; 02.09.12; 09.07.19;
27.05.02.

(210) 012235
(220) 2002.12.13
(730) PepsiCo, Inc., corporaţia North Carolina, US

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii

(540)

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

(511) NCL(8)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealco-

olice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri, con-
centrate şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

(531) CFE(4) 01.15.15; 25.01.19; 26.15.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.15.

(210) 012238
(220) 2002.12.19
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012240
(220) 2002.12.19
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012241
(220) 2002.12.19
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “VINO”.

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012242
(220) 2002.12.19
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012243
(220) 2002.12.19
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(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti,
UTAG, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012244
(220) 2002.12.19
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD

Str. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti,
UTAG, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012250
(220) 2002.12.19
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 19.07.02; 19.07.17.

(210) 012260
(220) 2002.11.22
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD

Str. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti,
UTAG, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012261
(220) 2002.11.22
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD

Str. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti,
UTAG, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012284
(220) 2002.12.17
(730) INCOMLAC S.A., MD

Calea Ieşilor nr. 180, MD-3100, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, maro,
albastru.

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

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

(531) CFE(4) 03.05.07; 03.05.25; 26.01.15;
29.01.15.

(210) 012285
(220) 2002.12.10
(730) Cartel-Sistem S.R.L., MD

Str. M. Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(4) 24.17.17; 27.05.01.

(210) 012291
(220) 2002.11.22
(730) BASAVIN-GRUP S.A., MD

MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012341
(220) 2002.12.27
(730) Dermax, concern, MD

Str. Sofiei nr. 2A, MD-3100, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012349
(220) 2003.01.04
(730) CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere mixtă,

MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “МУСКАТ”.

(511) NCL(8)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012351
(220) 2002.11.07
(730) Crama Domnească S.R.L., MD

Str. Nicolae Costin nr. 61, bloc 3, ap. 114, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012357
(220) 2003.01.14
(730) IMPEXVINCOM S.R.L., întreprindere mixtă,

MD
Str-la Teatrului nr. 2, of. 5, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
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(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.12; 19.07.23.

(210) 012360
(220) 2003.01.15
(310) 76/431,278; 76/431,347
(320) 2002.07.15
(330) US
(730) General Re Corporation, US

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

(540)

(511) NCL(8)
(310) 76/431,347
(320) 2002.07.15
36 - servicii de asigurări şi reasigurări, şi anume

servicii de underwriter (garant în cazul hârtiilor
de valoare) şi servicii de brokeri privind toate
formele de proprietate; asigurări în accidente
şi situaţii de avarie; asigurarea şi reasigurarea
vieţii; servicii de asigurări în managementul
riscului; servicii de revendicare a achitării com-
pensării de asigurare; servicii şi consultaţii pri-
vind ştiinţele actuare (ceea ce ţine de asigu-

rări); servicii de analiză financiară; servicii de
management, analiză şi consultaţii privind
investiţiile; servicii de brokeri privind operaţiile
cu hârtii de valoare incluse în clasa 36;

(310) 76/431,278
(320) 2002.07.15
42 - servicii consultative computerizate incluse în

clasa 42.
(531) CFE(5) 01.15.15; 02.01.23; 13.01.07;

27.05.01.

(210) 012361
(220) 2003.01.15
(310) 76/431,348; 76/431,349
(320) 2002.07.15
(330) US
(730) General Re Corporation, US

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

(540)

(511) NCL (8)
(310) 76/431,349
(320) 2002.07.15
36 - servicii de asigurări şi reasigurări, şi anume

servicii de underwriter (garant în cazul hârtiilor
de valoare) şi servicii de brokeri privind toate
formele de proprietate; asigurări în accidente
şi situaţii de avarie; asigurarea şi reasigurarea
vieţii; servicii de asigurări în managementul
riscului; servicii de revendicare a achitării
compensării de asigurare; servicii şi consultaţii
privind ştiin ţele actuare (ceea ce ţine de
asigurări); servicii de asigurări a riscului în
managementul activităţii financiare; servicii de
asigurări în managementul riscului în ceea ce
priveşte ratele, valutele, acţiunile, marjele,
activele şi creditele; servicii de analiză finan-
ciară; servicii de management, analiză ş i
consultaţii privind investiţiile; managementul
capitalului; managementul activelor şi pasi-
velor; servicii de brokeri privind operaţiile cu
hârtii de valoare şi de obţinere a veniturilor;
servicii de planificare financiară şi investiţii în
hârtii de valoare; asigurare cu informaţie VIA
Internet în domeniul investiţiilor în hârtii de
valoare incluse în clasa 36;
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(310) 76/431,348
(320) 2002.07.15
42 - servicii consultative computerizate incluse în

clasa 42.

(210) 012377
(220) 2003.01.27
(730) GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă

moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Taraclia, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012378
(220) 2003.01.27
(730) GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă

moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Taraclia, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012379
(220) 2003.01.27
(730) GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă

moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Taraclia, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012407
(220) 2003.01.24
(730) TELEMEDIA GROUP S.A., întreprindere mixtă,

MD
Str. Ismail nr. 33, bloc 1, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
38 - telecomunicaţ ii, închirierea aparatelor de

telecomunicaţii.

(210) 012411
(220) 2003.01.27
(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, corpo-

raţie din statul Delaware, US
345 Park Avenue, New York, New York 10154,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
05 - preparate farmaceutice pentru tratarea hepa-

titei B incluse în clasa 05.

(210) 012412
(220) 2003.01.27
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organizată

şi existentă conform legilor statului Dela-
ware, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii

(540)
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(511) NCL(8)
09 - aparate si instrumente ştiin ţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) si didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare şi toate
celelalte produse incluse în clasa 09, inclusiv
mijloace programabile pentru sisteme de
operare a calculatorului; programe de operare
a calculatorului; extensiuni, instrumente şi
programe utility a sistemelor de calculatoare
în domeniul mijloacelor programabile apli-
cative pentru conectarea calculatoarelor per-
sonale, reţelelor, aparatelor de telecomunicare
şi aplicaţiilor de reţele globale de calculatoare;
grafică audio şi video pentru transferul, trans-
miterea, recepţia, procesarea şi digitalizarea
în timp real a informaţiei şi imaginii; programe
de sistem stocate în memoria permanentă
(firmware) de calculator; echipament de calcu-
lator; circuite integrate; cipuri de circuite inte-
grate; procesoare pe bază de semiconductori;
cipuri de procesoare pe bază de semicon-
ductori; microprocesoare; plăci de circuit
imprimate; plăci de circuit electronic; dispo-
zitive de memorie de calculator; dispozitive de
memorie pe bază de semiconductori, plăci de
circuit video; plăci de circuit audio; plăci de cir-
cuit audio-video; acceleratoare grafice video;
acceleratoare multimedia; procesoare video;
modeme, echipament şi mij loace progra-
mabile de calculator pentru transmiterea şi
recepţ ionarea de fascimile; echipament şi
mijloace programabile de calculator pentru
elaborarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor
locale şi reţelelor de arie largă de calculatoare,
echipament şi mijloace programabile de cal-
culator pentru elaborarea, întreţ inerea ş i
utilizarea sistemelor de conferinţe interactive
audio-video prin calculator; echipament şi
mijloace programabile de calculator pentru
recepţionarea, afişarea şi utilizarea difuzării
semnalelor video, audio şi de date digitale,
dispozitive de rutare; bucşe; servere; comu-
tatoare; circuite integrate; programe de sistem
stocate în memoria permanentă (firmware) de
calculator şi anume mijloace programabile
pentru sisteme de operare a calculatorului;

servere cu set fix de funcţii, echipament de
reţea; dispozitive cu semiconductori;
echipament şi mijloace programabile de cal-
culator pentru crearea, facilitarea ş i
administrarea accesului la distan ţă ş i a
comunicării cu reţelele locale (LAN), reţelele
virtuale private (VPN), reţelele de arie largă
(WAN) şi reţelele globale de calculatoare;
dispozitive de rutare, comutatoare, bucşe şi
mijloace programabile de operare a serverelor,
mijloace programabile de calculator utilizate la
oferirea pentru utilizatori multipli a accesului
simultan la reţeaua globală de calculatoare
pentru căutarea, recuperarea, transferul,
manipularea şi diseminarea gamei largi de
informaţ ie; instrumente pentru mij loace
programabile de calculator pentru facilitarea
aplicării mijloacelor programabile ale terţilor;
echipament şi mijloace programabile de cal-
culator pentru comunicare prin reţele fără cablu
şi manuale vândute ca parte componentă,
descărcate din reţeaua globală de
calculatoare;

38 - telecomunicaţii prin reţeaua globală de calcu-
latoare, cu excepţia comunicaţiilor prin satelit;
comunicaţii multimedia şi servicii de comu-
nicaţii digitale, şi anume tele- şi radiodifuziune,
transmiterea şi recepţionarea semnalelor au-
dio, video şi digitale interactive şi neinteractive;
transmiterea şi recepţionarea electronică a
vocii, datelor, imaginilor, mesajelor prin pag-
ing, facsimile şi prin intermediul informaţiei,
toate acestea interactive şi neinteractive;
servicii de conferinţe televizate; servicii de
conferinţe video; camere chat şi servicii de
mesagerie la minut.

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10.

(210) 012413
(220) 2003.01.28
(730) CUŞNIR GRIGORII, MD

Str. 31 August 1989 nr. 123, ap. 30, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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(210) 012414
(220) 2003.01.28
(730) CUŞNIR GRIGORII, MD

Str. 31 August 1989 nr. 123, ap. 30, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.

(210) 012426
(220) 2002.12.19
(730) MIGDAL-P S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9A, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012427
(220) 2003.01.13
(730) SOHO CLUB S.R.L., MD

Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
magazine de firmă;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sport-
ive şi culturale;

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară.

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.08; 27.05.01.

(210) 012429
(220) 2003.01.30
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012431
(220) 2003.01.30
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012432
(220) 2003.01.30
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012433
(220) 2003.01.30
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012453
(220) 2003.02.05
(310) 78/168,203
(320) 2002.09.26
(330) US
(730) Diageo North America, Inc., corporaţie din

statul Connecticut, US
6 Landmark Square, Stamford, Connecticut
06901, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice, ş i anume vinuri, băuturi

spirtoase şi lichioruri.
(531) CFE(5) 03.07.24; 24.09.02.

(210) 012458
(220) 2002.12.17
(730) Farmaprim S.R.L., MD

Str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
05 - medicamente, produse farmaceutice şi igie-

nice, supozitoare;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 012459
(220) 2003.02.07
(730) TERMOSTAL GRUP S.R.L., MD

Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2051, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(5) 01.15.05; 12.03.11; 27.03.15; 27.05.17;

27.05.21.

(210) 012460
(220) 2003.02.04
(730) GRANDVIN S.R.L., MD



MD - BOPI 11/2003 (PARTEA II)

36

TRADEMARKS

Bd. Moscova nr. 9, MD-2068, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012461
(220) 2003.02.04
(730) GRANDVIN S.R.L., MD

Bd. Moscova nr. 9, MD-2068, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012462
(220) 2003.02.04
(730) GRANDVIN S.R.L., MD

Bd. Moscova nr. 9, MD-2068, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012467
(220) 2003.02.07
(310) 76/487,979
(320) 2003.02.05
(330) US
(730) Diageo North America, Inc., corporaţie din

statul Connecticut, US

6 Landmark Square, Stamford, Connecticut
06901, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice, ş i anume vinuri, băuturi

spirtoase şi lichioruri.
(531) CFE(5) 03.07.24; 24.09.02; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 012471
(220) 2003.02.03
(730) OLIMED-FARM S.R.L., MD

Str. Sprîncenoaia nr. 1, bloc 1, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(551) Marcă colectivă.
(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare, fungicide;

44 - servicii medicale; îngrij iri igienice şi de
frumuseţe pentru oameni.

(210) 012473
(220) 2003.02.07
(730) BASARABIA-LWIN INVEST S.R.L., întreprin-

dere mixtă moldo-letonă, MD
Str. Karl Marx nr. 205, MD-6701, Basarabeasca,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
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nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012474
(220) 2003.02.07
(730) BASARABIA-LWIN INVEST S.R.L. întreprin-

dere mixtă moldo-letonă, MD
Str. Karl Marx nr. 205, MD-6701, Basarabeasca,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012486
(220) 2003.02.14
(310) 78/214,078
(320) 2003.02.12
(330) US
(730) Diageo North America, Inc., corporaţie din

statul Connecticut, US
6 Landmark Square, Stamford, Connecticut
06901, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice, ş i anume vinuri, băuturi

spirtoase şi lichioruri.
(531) CFE(5) 03.07.02; 03.07.24; 24.01.25; 24.05.07;

27.05.02; 27.05.11.

(210) 012488
(220) 2003.02.14
(730) CNF Inc., US

3240 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304,
Statele Unite ale Americii

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “WORLDWIDE”.

(511) NCL(8)
35 - servicii de organizare a reţelei de livrări, de

aprovizionare tehnico-materială, restituirea şi
retragerea produsului, şi anume urmărirea
computerizată a documentelor, ambalajelor,
materiei prime şi altor încărcături; servicii de
organizare a stocării în depozite, şi anume
completarea, amplasarea preliminară a pro-
dusului, prelucrarea datelor privind restituirea
produsului şi marcarea documentelor, amba-
lajului, materiei prime şi altor încărcături;
managementul activităţii informaţionale, şi
anume prelucrarea datelor privind expedierea,
perfectarea documentelor de expediere şi
facturilor, urmărirea documentelor, ambala-
jelor şi încărcăturilor în reţelele de calculator,
reţelele interne şi Internet, managementul
afacerilor, şi anume managementul apro-
vizionării tehnico-materiale, retragerii ş i
restituirii produsului, reţelelor de livrări,
vizualizării şi sincronizării reţelelor de furnizări,
pronosticului cererii ş i ofertei şi vânzării
produselor; consultaţii de organizare a aface-
rilor de vânzare a produselor, managementului
activităţii de bază a întreprinderii, aprovizionării
tehnico-materiale, retragerii ş i restituirii
produsului, reţelelor de livrări şi sistemelor de
producere şi soluţionare a problemelor de
distribuire a produselor;

36 - serviciile agenţiilor vamale;
39 - servicii de organizare a reţelei de livrări, de

aprovizionare tehnico-materială, restituire şi
retragere a produsului, şi anume expedierea,
depozitarea, transportarea şi expedierea
documentelor, ambalajului, materiei prime şi
altor încărcături cu transport aerian, feroviar,
nautic sau cu autovehicule; servicii de organi-
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zare a stocării în depozit, şi anume stocarea,
distribuirea, expedierea şi ambalarea pentru
expedierea documentelor, ambalajului, mate-
riei prime şi altor încărcături pentru terţi; servicii
de expediere a produselor; transportarea pro-
duselor pentru terţi cu transport aerian, feroviar,
nautic sau cu autovehicule.

(531) CFE(5) 24.17.08; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.21.

(210) 012491
(220) 2003.01.17
(730) MUNTEANU VICTOR, MD

Str. M. Kogălniceanu nr. 80, ap. 29, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi

proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea
hardware şi software de calculatoare; servicii
juridice.

(531) CFE(5) 26.02.05; 26.03.23; 26.04.16; 27.05.01;
27.05.21.

(210) 012506
(220) 2003.02.19
(730) VORNICOGLO Hristofor, MD

Str. 31 August 1989 nr. 3, ap. 16, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.06; 19.07.09;

23.01.01.

(210) 012508
(220) 2003.02.07
(730) EXITON FIN, societate pe acţiuni de finanţe şi

producţie, MD
Str. Alecu Russo nr. 1, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012514
(220) 2003.02.21
(730) BREAHNA Serghei, MD

Str-la Bisericii nr. 3, MD-2008, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012517
(220) 2003.02.21
(730) BREAHNA Serghei, MD

Str-la Bisericii nr. 3, MD-2008, Chişinău, Re-
publica Moldova
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(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012518
(220) 2003.01.17
(730) EURO-ALCO S.A., MD

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,

administrare comercială, lucrări de birou.

(210) 012519
(220) 2003.01.17
(730) EURO-ALCO S.A., MD

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,

administrare comercială, lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012520
(220) 2003.02.19
(730) LKW-ALEKS SPEDITION S.R.L., întreprindere

mixtă, MD
Str. N. Spătarul Milescu nr. 35, MD-3400,
Hînceşti, Lăpuşna, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de călătorii.
(531) CFE(5) 01.01.10; 01.01.12; 01.01.17;

26.07.15; 29.01.04.

(210) 012521
(220) 2003.02.19
(730) ENIDALIX S.R.L., MD

Str. Igor Vieru nr. 3, bloc 1, ap. 113, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 18.03.02; 25.01.19; 27.05.11; 28.05.00.

(210) 012526
(220) 2003.02.20
(730) ESMALDA S.R.L., MD

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
33 - vinuri.

(210) 012527
(220) 2003.02.24
(730) VINEX-VICTORIA, fabrică de vinuri, MD

MD-6522, Geamăna, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012529
(220) 2003.02.24
(730) VINEX-VICTORIA, fabrică de vinuri, MD

MD-6522, Geamăna, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012530
(220) 2003.02.24
(730) VINEX-VICTORIA, fabrică de vinuri, MD

MD-6522, Geamăna, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012531
(220) 2003.02.24

(730) VINEX-VICTORIA, fabrică de vinuri, MD
MD-6522, Geamăna, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012532
(220) 2003.02.24
(730) VINEX-VICTORIA, fabrică de vinuri, MD

MD-6522, Geamăna, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012542
(220) 2003.02.21
(310) 76/442,507
(320) 2002.08.22
(330) US
(730) United Parcel Service of America, Inc., US

55 Glenlake Parkway, N.E. Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “STORE”.

(511) NCL(8)
(320) 2002.08.22
35 - publicitate, gestionarea afacerilor, şi anume

managementul afacerilor; servicii de franchis-
ing, inclusiv oferirea asistenţei tehnice ş i
crearea şi/sau administrarea punctelor de
comerţ cu amănuntul, de servicii poştale, de
livrare, ambalare, de transmitere electronică şi
facsimilă a mesajelor; fotocopierea şi repro-
ducerea documentelor;
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(220) 2003.02.21
35 - servicii de comerţ cu amănuntul al mărcilor

poştale, ştampilelor şi rechizitelor de birou;
38 - servicii în domeniul comunicaţiilor, şi anume

transmiterea facsimilă şi electronică a mesa-
jelor, livrarea şi expedierea mesajelor, servicii
de telefonie şi servicii de comunicaţii prin linii
de cablu;

39 - transportarea ş i stocarea produselor, ş i
anume transportarea şi livrarea produselor şi
coletelor; ambalarea produselor pentru
transportare.

(210) 012544
(220) 2003.02.24
(730) LAUTRA-ANGRO S.R.L., MD

Str. Varniţa nr. 20, MD-2036, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13.

(210) 012546
(220) 2003.02.25
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Statele
Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
03 - paste pentru dinţi şi preparate pentru clătirea

cavităţii bucale.
(531) CFE(5) 02.09.10; 02.09.14; 26.04.16.

(210) 012549
(220) 2003.02.26
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Statele
Unite ale Americii

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “Herbal WHITE”.

(591) Culori revendicate: roşu, alb, verde, albastru,
galben, argintiu.

(511) NCL(8)
03 - paste pentru dinţi.
(531) CFE(5) 05.05.23; 05.07.12; 25.01.19; 27.05.03;

27.05.11; 29.01.15.

(210) 012550
(220) 2003.02.26
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Statele
Unite ale Americii

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “Maximum Cavity Protection”, “Great Regu-
lar Flavor”.

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

(511) NCL(8)
03 - paste pentru dinţi.
(531) CFE(5) 25.01.19; 26.07.01; 27.05.03; 27.05.11;

29.01.15.
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(210) 012551
(220) 2003.02.26
(730) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, CH

Bellerivestrasse 203, CH-8008 ZURICH,
Elveţia

(540)

(511) NCL(8)
30 - cacao, ciocolată, produse din ciocolată şi ca-

cao, produse de patiserie şi panificaţ ie,
produse de cofetărie din ciocolată şi zahăr,
îngheţată.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012553
(220) 2003.02.13
(730) MAŞCAUŢAN-INDCOMAGRO S.R.L., MD

MD-4828, Jevreni, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “Prima”,”Прима”.

(511) NCL(8)
34 - tutun, articole pentru fumători, chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 03.03.01; 03.03.17; 25.01.19; 27.05.01;
28.05.00.

(210) 012556
(220) 2003.03.03
(730) VOLCU OLEG, MD

Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012564
(220) 2003.03.04
(730) TUBECON-TOBACCO S.R.L., fabrică de tutun

din Orhei, întreprindere mixtă, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a, MD-3500, Orhei, Re-
publica Moldova

(540)

 

(511) NCL(8)
34 - tutun brut şi prelucrat; tutun de fumat, tutun de

pipă, tutun pentru rulare manuală, tutun de
mestecat, ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille,
produse de fumat comercializate separat sau
în amestec cu tutun, nu în scopuri medicinale
sau curative; tutun de prizat, articole de
tutungerie incluse în clasa 34, hârtie de ţigări,
tuburi de ţigări şi chibrituri.

(531) CFE(5) 10.01.05; 10.01.13; 25.01.19; 25.07.21;
26.01.18; 27.05.01.

(210) 012565
(220) 2003.03.04
(730) TUBECON-TOBACCO S.R.L., fabrică de tutun

din Orhei, întreprindere mixtă, MD
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Str. C. Negruzzi nr. 99a, MD-3500, Orhei, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
34 - tutun brut şi prelucrat; tutun de fumat, tutun de

pipă, tutun pentru rulare manuală, tutun de
mestecat, ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille,
produse de fumat comercializate separat sau
în amestec cu tutun, nu în scopuri medicinale
sau curative; tutun de prizat, articole de
tutungerie incluse în clasa 34, hârtie de ţigări,
tuburi de ţigări şi chibrituri.

(531) CFE(5) 01.11.08; 25.01.19; 26.04.02; 27.05.01.

(210) 012566
(220) 2003.03.04
(730) TUBECON-TOBACCO S.R.L., fabrică de tutun

din Orhei, întreprindere mixtă, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a, MD-3500, Orhei, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
34 - tutun brut şi prelucrat; tutun de fumat, tutun de

pipă, tutun pentru rulare manuală, tutun de
mestecat, ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille,
produse de fumat comercializate separat sau
în amestec cu tutun, nu în scopuri medicinale
sau curative; tutun de prizat, articole de
tutungerie incluse în clasa 34, hârtie de ţigări,
tuburi de ţigări şi chibrituri.

(531) CFE(5) 18.04.02; 25.01.19; 26.04.16;
27.05.01.

(210) 012568
(220) 2003.03.04
(730) TUBECON TOBACCO S.R.L., fabrică de tutun

din Orhei, întreprindere mixtă, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a, MD-3500, Orhei, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
34 - tutun brut şi prelucrat; tutun de fumat, tutun de

pipă, tutun pentru rulare manuală, tutun de
mestecat, ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille,
produse de fumat comercializate separat sau
în amestec cu tutun, nu în scopuri medicinale
sau curative; tutun de prizat, articole de
tutungerie incluse în clasa 34, hârtie de ţigări,
tuburi de ţigări şi chibrituri.

(531) CFE(5) 26.11.14; 27.05.03; 27.05.17.

(210) 012569
(220) 2003.03.04
(730) LAUTRA-ANGRO S.R.L., MD

Str. M. S. Lazo nr. 2, MD-3715, Cojuşna,
Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 012571
(220) 2002.12.31
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012572
(220) 2002.12.31
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012573
(220) 2002.12.31
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012575
(220) 2003.01.14
(730) VINARTA COMERŢ, societate pe acţiuni de tip

închis, MD
Str. A. Bernardazzi nr. 15, ap. 6, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(210) 012578
(220) 2003.03.04
(730) BUCURIA S.A., MD

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de cafea;

preparate făcute din cereale, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop
de melasă; drojdie; praf de copt; gheaţă de
răcit.

(210) 012579
(220) 2003.02.27
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(730) PRODPLAST S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 162, bloc B, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excep ţia
mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor;

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(210) 012581
(220) 2003.02.28
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD

Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012583
(220) 2003.02.28
(730) CALINA S.R.L., MD

Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(210) 012584
(220) 2003.03.04
(730) PROSECUTOR S.R.L., MD

Str. Toma Ciorbă nr. 13, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “SECURITY”.

(511) NCL(8)
45 - servicii personale ş i sociale pentru satis-

facerea necesităţilor persoanelor fizice,
executate de către terţi; servicii de securitate
pentru protecţia proprietăţii şi persoanelor,
servicii de pază şi protecţie, diverse investigaţii,
cercetări criminalistice.

(531) CFE(5) 05.03.17; 23.01.01; 24.01.08; 26.01.14;
27.05.01; 28.05.00.

(210) 012585
(220) 2003.03.04
(730) Cojocaru Andrei, MD

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “CENTRU DE COMPUTERE, WWW., MD”.

(591) Culori revendicate: albastru, galben, negru, alb.
(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
magazine de firmă.

(531) CFE(5) 18.03.16; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.14.

(210) 012586
(220) 2003.03.03
(730) GLAXO GROUP LIMITED, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, Regatul Unit

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice ş i substanţe pentru

profilaxia, tratamentul şi/sau atenuarea tul-
burărilor sistemului nervos.

(210) 012596
(220) 2003.01.16
(730) CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012597
(220) 2003.01.16
(730) CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012598
(220) 2003.01.16
(730) CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012599
(220) 2003.01.16
(730) CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012600
(220) 2003.01.28
(730) CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica
Moldova
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(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 11.03.02; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 012601
(220) 2003.01.28
(730) CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 11.03.02; 25.01.17; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 012603
(220) 2003.03.11
(730) ŢĂRNĂ Serghei, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: negru, cafeniu, bordo, auriu.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24; 24.03.02; 29.01.14.

(210) 012604
(220) 2003.03.11
(730) ŢĂRNĂ Serghei, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: roşu, cafeniu, bordo, auriu.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24; 24.03.02; 29.01.14.

(210) 012605
(220) 2003.03.11
(730) ŢĂRNĂ Serghei, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: verde, cafeniu, alb.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24; 24.03.02; 29.01.13.

(210) 012606
(220) 2003.03.11
(730) ŢĂRNĂ Serghei, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: roşu, bordo, cafeniu, alb.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24; 24.03.02; 29.01.14.

(210) 012607
(220) 2003.03.11
(730) ŢĂRNĂ Serghei, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: bordo, cafeniu, alb.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24; 24.03.02; 29.01.13.

(210) 012608
(220) 2003.03.11
(730) ŢĂRNĂ Serghei, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: verde, cafeniu, verde-

deschis, auriu.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24; 24.03.02; 29.01.14.

(210) 012609
(220) 2003.03.11
(730) ŢĂRNĂ Serghei, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: bej, cafeniu, auriu, alb.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.24; 24.03.02; 29.01.14.

(210) 012610
(220) 2003.03.10
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD

Str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(210) 012613
(220) 2003.03.10
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(730) FARMAPRIM S.R.L, MD
Str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(210) 012619
(220) 2003.03.04
(730) BARZA ALBĂ S.A., MD

Bd. Victoriei nr. 49, MD-3101, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “Sofia”.

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 01.05.02; 25.01.06; 25.01.17; 26.01.02;

27.05.01.

(210) 012621
(220) 2003.03.04
(730) BORODINO, Zacrâtoe Acţionernoe Obs-

cestvo, RU

ul. Jubileinaia, 141, p. Borodinskoe Pole,
Mojaiskii raion, Moskovskaia obl., 143200,
Federaţia Rusă

(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
cocteiluri;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); cocteiluri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de aprovizionare pentru terţi; demon-
strarea produselor; promovarea produselor
pentru terţi;

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară.

(210) 012622
(220) 2003.03.04
(310) 2003701643
(320) 2003.01.28
(330) RU
(730) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstven-

nostju “Omega Spirit Grupp”, RU
25-49, ul. Sverdlova, Ekaterinburg, 620027,
Federaţia Rusă

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012624
(220) 2003.03.07
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012627
(220) 2003.03.07
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012628
(220) 2003.03.07
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012629
(220) 2003.03.07
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012632
(220) 2003.03.07
(730) Sălcuţa S.R.L. întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012633
(220) 2003.03.07
(730) Sălcuţa S.R.L. întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012635
(220) 2003.03.05
(730) NEONILIA S.R.L., MD

Str. Gh. Asachi nr. 26, bloc 4, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “TEL”.

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor;

38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 26.01.04; 27.01.06; 27.05.08; 27.05.12;

27.05.22.

(210) 012636
(220) 2003.03.05
(730) SNEC-LUX S.R.L., MD

Bd. Traian nr. 8, bloc 1, ap. 25, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(210) 012637
(220) 2003.03.05
(730) GORENCOV Stanislav, MD

Str. D. Cantemir nr. 18 , MD-2097, Ciorescu,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrij irea dinţ ilor ş i toate
celelalte produse, inclusiv parfumuri, parfu-
muri-spray, apă de toaletă, apă de toaletă-
spray; geluri pentru duş şi baie; cristaluri pentru
baie, preparate cosmetice exfoliante; şam-
poane şi preparate pentru îngrijirea părului;
preparate antiperspirante şi deodorante
pentru uz personal; loţiuni, creme şi balsamuri
pentru îngrijirea mâinilor şi feţei; creme de ras,
loţiuni, creme şi balsamuri după ras; substanţe
aromatice incluse în clasa 03.

(210) 012638
(220) 2003.03.05
(730) GORENCOV Stanislav, MD

Str. D. Cantemir nr. 18, MD-2097, Ciorescu,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni petru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor, inclusiv creme
de ghete şi preparate pentru îngrijirea încăl-
ţămintei.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012640
(220) 2003.03.10
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD

Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)
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(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.07.02; 19.07.25.

(210) 012641
(220) 2003.03.06
(730) BASF Aktiengesellschaft, DE

Carl-bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania

(540)

(511) NCL(8)
05 - pesticide, preparate pentru nimicirea anima-

lelor dăunătoare, insecticide, fungicide, erbici-
de, feromoni.

(210) 012643
(220) 2003.03.07
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22.

(210) 012644
(220) 2003.03.07

(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica
Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.23.

(210) 012645
(220) 2003.03.07
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.16.
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(210) 012646
(220) 2003.03.10
(730) TAROL-DD S.R.L., MD

Str. Otavasca nr. 17, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(210) 012647
(220) 2003.03.10
(730) TAROL-DD S.R.L., MD

Str. Otovasca nr. 17, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 27.05.01; 28.05.00.

(210) 012648
(220) 2003.03.07
(730) Sucafina S.A., CH

Avenue Eugene-Pittard 34, CH 1206 Geneva,
Elveţia

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(531) CFE(5) 01.15.11; 11.03.14; 26.01.16; 27.03.15;
27.05.08.

(210) 012660
(220) 2003.03.11
(730) Autometrotehservice S.R.L., MD

Str. N. Testemiţeanu nr. 26, MD-4601, Edineţ,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: albastru, galben.
(511) NCL(8)
35 - publicitate, gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială, lucrări de birou;
comercializarea produselor;

37 - construcţii, reparaţii, servicii de instalare;
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39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară.

(531) CFE(5) 01.15.05; 26.03.23; 26.11.07; 29.01.12.

(210) 012671
(220) 2003.03.14
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu

“DOBRYNIA-DAR”, UA
6, pl. Vosstavşih, cv. 13, g. Sevastopoli, 99008
Respublica Crîm, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

31 - produse agricole, horticole, forestiere ş i
cereale neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.

(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.11; 28.05.00.

(210) 012672
(220) 2003.03.14
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu

“DOBRYNIA-DAR”, UA
6, pl. Vosstavşih, cv. 13, g. Sevastopoli, 99008
Respublica Crîm, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

31 - produse agricole, horticole, forestiere ş i
cereale neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.

(531) CFE(5) 02.01.02; 09.07.25; 25.07.21; 27.05.11;
28.05.00.

(210) 012675
(220) 2003.03.13
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
38 - telecomunicaţii.

(210) 012677
(220) 2003.03.12
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de cofetărie din ciocolată,

napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012678
(220) 2003.03.12
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(730) Kraft Foods Ukraina, UA
28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de patiserie şi cofetărie din

ciocolată, napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012679
(220) 2003.03.12
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de patiserie şi cofetărie din

ciocolată, napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012680
(220) 2003.03.12
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de patiserie şi cofetărie din

ciocolată, napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012681
(220) 2003.03.13
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS  S.A., CH

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvin-
telor, cu excepţia elementului “PARLIAMENT”.

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

(511) NCL(8)
34 - tutun brut şi prelucrat, inclusiv ţigări, ţigarete,

ţigarille, tutun pentru rularea ţigărilor, tutun de
pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat,
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri
medicinale); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie de ţigări şi pipe de ţigări, filtre pentru
ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete
şi scrumiere, cu excepţia celor confecţionate
din metale preţ ioase, din aliajele lor sau
acoperite cu metale preţioase, pipe, aparate
de buzunar pentru rularea ţigărilor, brichete;
chibrituri.

(531) CFE(5) 24.01.20; 24.15.21; 25.01.19; 25.05.03;
26.03.23; 29.01.15.

(210) 012684
(220) 2003.03.14
(730) PRODPLAST S.R.L., MD

Str. Munceşti nr. 162, bloc B, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “SUPER TOP”.

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobi-
lierului); material de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalare (neincluse în alte clase); ca-
ractere tipografice; clişee;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(531) CFE(5) 02.01.08; 25.01.06; 26.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11.

(210) 012685
(220) 2003.03.14
(730) PRODPLAST S.R.L., MD

Str. Munceşti nr. 162, bloc B, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
16 - materiale plastice pentru ambalare (neincluse

în alte clase);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor;

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 26.03.04; 26.05.01;
27.05.01.

(210) 012687
(220) 2003.03.14
(730) PRODPLAST S.R.L., MD

Str. Munceşti nr. 162, bloc B, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobi-
lierului); material de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalare (neincluse în alte clase); ca-
ractere tipografice; clişee;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor;

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 012690
(220) 2003.03.18
(730) HELIBRASAS  S.R.L., MD

Str. Munceşti nr. 166. ap. 16, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de

construcţ ie metalice; construcţ ii metalice
transportabile; lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; safeuri; produse metalice neincluse în alte
clase;
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19 - materiale de construcţie nemetalice, ferestre
şi uşi din lemn sau din alte materiale neme-
talice, tavane nemetalice, construcţii neme-
talice transportabile.

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 012691
(220) 2003.03.18
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS  S.A., CH

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(540)

(511) NCL(8)
34 - tutun brut şi prelucrat, inclusiv ţigări, ţigarete,

ţigarille, tutun pentru rularea ţigărilor, tutun de
pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat,
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri
medicinale); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie de ţigări şi pipe pentru ţigări, filtre pentru
ţigarete, borcane pentru tutun, portţigarete şi
scrumiere cu excepţia celor confecţionate din
metale preţioase, din aliajele lor sau acoperite
cu metale preţioase, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigărilor, brichete; chibrituri.

(210) 012698
(220) 2003.03.20
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de cofetărie din ciocolată,

napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012699
(220) 2003.03.20
(730) Eurofarmaco S.A., întreprindere mixtă moldo-

română, MD

Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;

substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide.

(210) 012701
(220) 2003.03.21
(730) ALFA AGIL S.R.L., firmă de producţie şi

comerţ, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere

a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţ ii
sanitare.

(531) CFE(5) 01.05.15; 26.02.07; 27.05.01; 27.05.14.

(210) 012705
(220) 2003.03.20
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de cofetărie din ciocolată,

napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 012706
(220) 2003.03.20
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de cofetărie din ciocolată,

napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012708
(220) 2003.03.12
(730) Aeroport Catering S.A., MD

Bd. Dacia nr. 80, bloc. 3, Aeroport, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor verbale “aeroport”, “catering”.

(511) NCL(8)
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară.
(531) CFE(5) 03.07.17; 05.03.13; 27.05.01.

(210) 012709
(220) 2003.03.21
(730) GHIADA S.R.L., MD

Str. Munceşti nr. 793, bloc 2, MD-2029,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012712
(220) 2003.03.21
(730) VICTORINOX AG, CH

Schutzenstrasse 91, CH-6438, Ibach, Elveţia
(540)

(511) NCL(8)
08 - scule ş i instrumente de mână ac ţionate

manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras ş i toate celelalte produse
incluse în clasa 08, inclusiv cuţite, furculiţe şi
alte ustensile de uz menajer şi profesional,
bricege, cuţite cu lame care se închid şi alte
instrumente de tăiat.

(531) CFE(5) 24.01.05; 24.01.13; 24.13.24.

(210) 012713
(220) 2003.03.21
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de cofetărie din ciocolată,

napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 012715
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012716
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012720
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute

din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012721
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012722
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012725
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012728
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012729
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012730
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012732
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012734
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
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din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012735
(220) 2003.02.13
(730) Clasicvin-Industrial S.R.L., MD

Str. Şt. Neaga nr. 50, bloc 2, MD-2039, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012736
(220) 2003.03.21
(730) Sarî Constantin, MD

Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805, Comrat,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “Буджака”.

(511) NCL(8)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012737
(220) 2003.03.21
(730) PLANTA-VIN S.R.L., întreprindere tehnico-

ştiinţifică, MD
Str. N. Iorga nr. 20, MD-2012, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: albăstriu, roşu, verde, alb,
negru, galben-verzui, auriu, albastru, galben,
cafeniu, cafeniu-gălbui.

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.03.01; 18.02.07; 22.03.21; 25.01.25;

27.05.11; 29.01.15.

(210) 012742
(220) 2002.07.12
(730) GUŢU Nelli, MD

Bd. Ştefan cel Mare nr. 39, ap. 9, MD-3121, Bălţi,
Republica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 012745
(220) 2003.03.26
(730) MOLINARI S.R.L., MD

Str. P. Zadnipru nr. 19, bloc 2, ap. 30, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde.
(511) NCL(8)
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de călătorii.
(531) CFE(5) 05.05.20; 26.04.03; 27.05.01; 27.05.17;

29.01.12.

(210) 012752
(220) 2003.03.27
(730) TRACIUC VicRoM, întreprindere individuală,

MD
Str. Cikalov nr. 73, ap. 12, MD-6100, Ceadâr–
Lunga, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate, management în domeniul aface-

rilor, activitate administrativă în domeniul
afacerilor, lucrări de birou.

(531) CFE(5) 05.10.10; 11.03.02; 27.01.12; 27.05.01;
27.05.10.

(210) 012756
(220) 2003.03.26
(730) DONARIS. ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A., socie-

tate de asigurări-reasigurări, MD
Str. Columna nr. 72, MD-2012, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “ASIGURĂRI DE VIAŢĂ”.

(511) NCL(8)
36 - asigurări; reasigurări; afaceri financiare;

afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 02.01.16; 26.01.10; 26.01.14; 26.03.04;

26.03.05; 27.01.12; 27.05.01.

(210) 012757
(220) 2003.03.26
(730) DONARIS. ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A., socie-

tate de asigurări-reasigurări, MD
Str. Columna nr. 72, MD-2012, Chişinău, Re-
publica Moldova
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(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “ASIGURĂRI DE VIAŢĂ”.

(511) NCL(8)
36 - asigurări; reasigurări; afaceri financiare;

afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 02.01.16; 26.01.10; 26.01.14; 26.03.04;

26.03.05; 27.05.01.

(210) 012758
(220) 2003.01.27
(730) NUMINA S.R.L., MD

Str. Pădurii nr. 12, MD-2002, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte

produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 012766
(220) 2003.01.29
(730) NUMINA S.R.L., MD

Str. Pădurii nr. 12, MD-2002, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte

produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 03.07.17; 24.15.21; 25.01.25;
26.04.03.

(210) 012779
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012780
(220) 2003.02.14
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012781
(220) 2003.03.28
(730) SERGACOV Ludmila, MD

Str. Alexandru cel Bun nr. 62, ap. 19, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “TV”.

(511) NCL(8)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.05.18; 27.05.03; 27.05.22.

(210) 012782
(220) 2003.02.13
(730) SOHO CLUB S.R.L., MD

Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou; ma-
gazine de firmă;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale.

(210) 012783
(220) 2003.03.21
(730) MALEXIM S.R.L., MD

Str. Uzinelor nr. 21, MD-2023, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 012784
(220) 2003.03.21
(730) INTERGRAPE S.R.L., MD

Str. Iuri Gagarin nr. 30, MD-6118, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012786
(220) 2003.03.13
(730) ORHAGROSERVICE S.A., MD

MD-3505, Pelivan, Orhei, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(5) 05.07.02; 15.07.03; 18.01.08; 18.01.23;

26.11.08.

(210) 012787
(220) 2003.03.31
(730) ESTARIOL S.R.L., editură, MD

Str. Alba-Iulia nr. 202, bloc 1, ap. 28, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor “РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО .
КОМФОРТ”.

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excep ţia
mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;

28 - jocuri, jucării; cărţi de joc, articole de gim-
nastică şi de sport neincluse în alte clase;
ornamente pentru pomul de Crăciun;

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

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale;

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea
hardware şi software de calculatoare; servicii
juridice;

45 - servicii personale şi sociale pentru satisfa-
cerea necesităţilor persoanelor fizice, exe-
cutate de către terţi; servicii de securitate pentru
protecţia proprietăţii şi persoanelor.

(531) CFE(5) 07.03.11; 27.05.02; 27.05.12; 27.05.17;
28.05.00.

(210) 012788
(220) 2003.02.21
(730) GHIADA S.R.L., MD

Str. Munceşti nr. 793, bloc 2, MD-2029,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(210) 012789
(220) 2003.03.05
(730) HLOPŢEV VICTOR, MD

Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 5, ap. 6, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012791
(220) 2003.04.04
(730) ORHEI-VIN S.A., MD

Str. Boris Glavan nr. 10, MD-3502, Orhei, Re-
publica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “Орхея”.
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(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012796
(220) 2003.04.02
(730) MOLDTELECOM S.A., MD

Bd. Ştefan cel Mare nr. 10, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “net”.

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi pro-

iectări corespunzătoare; analiză industrială şi
servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hard-
ware şi software de calculatoare; servicii juridice.

(531) CFE(5) 25.07.25; 26.01.18; 27.05.03; 27.05.11.

(210) 012798
(220) 2003.04.02
(730) N.E.T. Co. United S.A., VG

Trident Chambres, P.O. Box 146, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, auriu, roşu-deschis,
alb.

(511) NCL(8)
34 - tutun, ţigarete, ţigări, trabucuri, articole de

tutungerie (cu excepţia celor fabricate din
metale preţioase).

(531) CFE(5) 24.05.03; 25.01.19; 26.04.16; 26.04.18;
27.05.02; 29.01.14.

(210) 012800
(220) 2003.02.25
(730) Vinar-Zîmbreni, societate pe acţiuni, MD

MD-6831, Zîmbreni, Chiş inău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012801
(220) 2003.04.04
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012802
(220) 2003.04.04
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 012803
(220) 2003.04.04
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012808
(220) 2003.04.02
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “ДО КАВИ”.

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de cofetărie din ciocolată,

napolitane.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.13; 27.05.24; 28.05.00.

(210) 012809
(220) 2003.04.02
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “ДО ЧАЮ”.

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de cofetărie din ciocolată,

napolitane.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.13; 27.05.24; 28.05.00.

(210) 012811
(220) 2003.04.03
(730) ITAMOBIL-PLUS S.R.L., MD

Str. Nicolae Iorga nr. 7, ap. 62, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 27.05.10.

(210) 012813
(220) 2003.04.04
(730) Kraft Foods Ukraina, UA

28a Naberezhna Street, 42600, Trostyanets,
Sumy region, Ucraina

(540)

(511) NCL(8)
30 - praline, produse de cofetărie din ciocolată,

napolitane.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012825
(220) 2003.04.11
(730) C.R. Bard, Inc., US

730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
10 - aparate şi instrumente medicale, inclusiv

catetere, aparate şi contoare pentru analiza
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urinei, pachete urinare de drenaj, tuburi şi valve
de drenaj, containere colectoare, chiuvete şi
seturi pentru realizarea sondajului, catete-
rismului şi testării medicale, părţi şi fitinguri
pentru produsele menţionate.

(210) 012829
(220) 2003.03.31
(730) BESCHIERU Radu, MD

Str. N. Spătarul Milescu nr. 23, ap. 79, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de

construcţ ie metalice; construcţ ii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi meta-
lice, safeuri; produse metalice care nu sunt
incluse în alte clase; minereuri;

19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală ş i bitum; construcţ ii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice.

(210) 012835
(220) 2003.04.10
(730) NORTADA S.R.L., firmă, MD

Str. Burebista nr. 108, ap. 208, MD-2032,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;

jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

(531) CFE(5) 04.02.11; 11.03.03; 27.05.11; 28.05.00.

(210) 012836
(220) 2003.04.11
(730) FABSO S.A., MD

MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.22.

(210) 012842
(220) 2003.04.09
(730) AGROTRILAV  S.R.L., MD

Str. Petre Ştefănucă nr. 34, ap. 111, MD-6801,
Ialoveni, Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16.

(210) 012843
(220) 2003.04.14
(730) Diageo North America, Inc., corporaţie din

statul Connecticut, US
6 Landmark Square, Stamford, Connecticut
06901, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice.
(531) CFE(5) 24.01.13; 24.01.18; 24.01.20.

(210) 012846
(220) 2003.04.14
(730) Dell Computer Corporation, corporaţie din

statul Delaware, US
One Dell Way, Round Rock, Texas, Statele
Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
02 - cartridge cu toner; cartridge pentru impri-

mantele jet.

(210) 012861
(220) 2003.03.05
(730) HARTI Vitalie, MD

MD-2047, Băcioi, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

(210) 012862
(220) 2003.03.05
(730) HARTI Vitalie, MD

MD-2047, Băcioi, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012866
(220) 2003.03.28
(730) GÂRBU Vladislav, MD

Bd. Dacia nr. 3, bloc 1, ap. 168, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “Bank”.

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobi-
lierului); material de instruire sau învăţământ
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(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalare (neincluse în alte clase);
caractere tipografice; clişee;

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

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

(210) 012867
(220) 2003.04.18
(730) MOLDKLASSIKA INTERNATIONAL S.R.L.,

întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 63, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “INTERNATIONAL”.

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.11; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 012871
(220) 2003.04.18
(730) P.C.P.  S.R.L., MD

Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 3, ap. 22, MD-2045,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor
şi cifrelor, cu excepţia elementului “Superlex”.

(511) NCL(8)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi

proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea
hardware şi software de calculatoare; servicii
juridice;

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară;

45 - servicii personale ş i sociale pentru satis-
facerea necesităţilor persoanelor fizice,
executate de către terţi; servicii de securitate
pentru protecţia proprietăţii şi persoanelor.

(531) CFE(5) 09.07.01; 09.07.25; 20.05.01; 24.15.01;
26.04.16; 27.05.01.

(210) 012878
(220) 2003.03.28
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere

mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 202, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012879
(220) 2003.03.03
(310) 2002097365
(320) 2002.09.03
(330) UA
(730) Iscra, Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo, UA

ul. Vuletska nr. 14, Lviv, 79066, Ucraina
(540)
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(511) NCL(8)
(220) 2003.03.03
09 - aparate şi instrumente electrice; elemente

galvanice primare şi secundare;
11 - veioze, lanterne electrice, lanterne de buzunar,

corpuri (carcase) pentru lanterne de buzunar,
aparate de iluminat;

(320) 2002.09.03
09 - aparate şi instrumente ştiin ţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
d idactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, comutarea, transformarea,
acumularea, reglarea sau verificarea curen-
tului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporturi magnetice de înregis-
trare, discuri acustice; distribuitoare automate
şi mecanisme pentru aparatele cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare, cu excepţia elemen-
telor galvanice primare şi secundare;

11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţ ii
sanitare, cu excepţia veiozelor, lanternelor
electrice, lanternelor de buzunar, corpurilor
(carcaselor) pentru lanternele de buzunar,
aparatelor de iluminat;

21 - ustensile ş i recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu
excepţia pensulelor); materiale pentru perii;
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.10; 28.05.00.

(210) 012880
(220) 2003.03.24
(730) CALMÎC Ion, MD

Str. Hînceşti nr. 60, bloc 3, ap. 36, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;

substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pan-
samente; material pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, erbicide.

(210) 012881
(220) 2003.04.30
(730) SARÎ Constantin, MD

Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805, Comrat,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012882
(220) 2003.04.30
(730) Sarî Constantin, MD

Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805, Comrat,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012885
(220) 2003.04.30
(730) GT-INTERSERVICE, societate cu răspundere

limitată, MD
Str. Matei Basarab nr. 16, bloc 1, ap. 78, MD-2045,
Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(511) NCL(8)
38 - telecomunicaţii; servicii Internet; Internet Cafe;
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5) 05.03.13; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17.

(210) 012886
(220) 2003.04.30
(730) Floarea Soarelui S.A., MD

Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excep ţia
mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;

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

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

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

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
magazine de firmă.

(531) CFE(5) 01.03.09; 05.05.04; 05.05.20; 27.05.01.

(210) 012888
(220) 2003.03.11
(730) MIGDAL-P S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9A, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012889
(220) 2003.03.11
(730) MIGDAL-P S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9A, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.07.10; 19.07.01; 19.07.23.

(210) 012891
(220) 2003.04.25
(730) COVBASIUC OLGA, MD
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Bd. Dacia nr. 38, ap. 51, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “TRADE MARK”, “LIGHTS”.

(511) NCL(8)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit;

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(531) CFE(5) 02.09.15; 26.01.18; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.14.

(210) 012893
(220) 2003.04.30
(730) Samsung Corporation, KR

310, 2-Ka, Taepyung-ro, Chung-ku, Seoul,
Republica Coreea

(540)

(511) NCL(8)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;

materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub
formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;

04 - uleiuri ş i grăsimi industriale; lubrifian ţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor, combustibili (inclusiv ben-
zine pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-
minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;

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

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice, material pentru
suturi;

12 - vehicule; aparate de locomo ţie terestră,
aeriană şi navală;

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice semi-
finite; materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare; tuburi flexibile nemetalice;

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

20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;

22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a materialelor
plastice); materiale textile fibroase brute;

23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;

cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport

neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale;

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară;

44 - servicii medicale; servicii veterinare; îngrij iri
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau
animale; servicii agricole, horticole şi forestiere;

45 - servicii personale şi sociale pentru satisfa-
cerea necesităţilor persoanelor fizice, execu-
tate de către terţi; servicii de securitate pentru
protecţia proprietăţii şi persoanelor.

(210) 012894
(220) 2003.04.30
(730) Samsung Electronics Co., Ltd., KR

416, Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city,
Kyungki-do, Republica Coreea

(540)

(511) NCL(8)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre); instrumente, altele decât
cele ac ţionate manual, pentru agricultură,
incubatoare pentru ouă;

09 - aparate şi instrumente ştiin ţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
d idactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, comutarea, transformarea,
acumularea, reglarea sau verificarea curen-
tului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporturi magnetice de înre-
gistrare, discuri acustice; distribuitoare auto-
mate ş i mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare;

11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţ ii
sanitare;

14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi

proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea
hardware şi software de calculatoare; servicii
juridice.

(210) 012895
(220) 2003.04.30
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “QUALITY  AND TRADITION”.

(511) NCL(8)
34 - tutun brut sau prelucrat, inclusiv ţigări, ţigarete,

ţigarille, tutun pentru rularea ţigărilor, tutun de
pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat,
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri
medicinale); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie de ţigări şi tuburi de ţigări, filtre pentru
ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete
şi scrumiere, cu excepţia celor confecţionate
din metale preţ ioase, din aliajele lor sau
acoperite cu metale preţioase, pipe, aparate
de buzunar pentru rularea ţigărilor, brichete;
chibrituri.

(531) CFE(5) 24.01.19; 25.01.19; 26.04.18; 26.11.07;
27.05.01; 27.05.11.
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(210) 012898
(220) 2003.04.30
(730) GRANDVIN  S.R.L., MD

Bd. Moscova nr. 9, MD-2068, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012899
(220) 2003.04.30
(730) Translation Bureau CORCIMARU, întreprin-

dere individuală, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 2, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor verbale.

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(8)
41 - servicii de traduceri din limbi străine;
42 - consultaţii privind certificarea, autorizarea şi

legalizarea traducerilor.
(531) CFE(5) 24.15.21; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10;

27.05.22; 29.01.12.

(210) 012902
(220) 2003.05.06
(730) Zona Economică Liberă “UNGHENI-BUSI-

NESS”, MD
Str. Ion Creangă nr. 4, MD-3600, Ungheni, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială.
(531) CFE(5) 01.05.02; 14.05.02; 25.07.22; 27.05.01;

27.05.17.

(210) 012903
(220) 2003.05.06
(310) 78/235,366
(320) 2003.04.08
(330) US
(730) Diageo North America, Inc., corporaţie din

statul Connecticut, US
6 Landmark Square, Stamford, Connecticut
06901, Statele Unite ale Americii

(540)
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(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice.
(531) CFE(5) 19.07.01; 24.01.01.

(210) 012905
(220) 2003.05.06
(730) Amstar, Otkrâtoe Acţionernoe Obscestvo,

RU
Ul. Sedova, 91, Ufa, 450027, Federaţia Rusă

(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

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

(210) 012906
(220) 2003.05.07
(730) Institutul Naţional de Standardizare şi Metro-

logie, întreprindere de stat, MD
Str. Eugen Coca nr. 28, MD-2064, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
45 - servicii de cercetări ştiinţifice şi practice orien-

tate spre realizarea politicii unice în domeniul
standardizării, metrologiei şi evaluării confor-
mităţ ii; elaborarea şi editarea blanchetelor
certificatelor, autorizaţiilor, avizelor, mărcilor
metrologice şi altor formulare prevăzute de
actele legislative în domeniul standardizării,
metrologiei şi evaluării conformităţii; elabo-
rarea concepţiei, programelor de perspectivă
şi proiectelor de acte legislative privind dez-
voltarea Sistemului Naţional de Standardizare;
elaborarea standardelor naţionale fundamen-
tale şi a documentelor normative de categoria

RG, PG, PS, NM, PM ale Sistemului Naţional
de Standardizare, Metrologie şi Evaluare a
Conformităţii; elaborarea standardelor naţio-
nale şi a elementelor naţionale pentru stan-
darde internaţionale; elaborarea documentelor
normative metodologice pentru Sistemul
Naţional de catalogare; expertiza, normo-
controlul şi evaluarea nivelului tehnico-ştiinţific
al documentelor normative de standardizare,
metrologie şi evaluare a conformităţii; asigu-
rarea informaţională în domeniul standar-
dizării, metrologiei şi evaluării conformităţii
conform cerinţelor Organizaţiei Mondiale a
Comerţului (OMC); formarea, gestionarea şi
dezvoltarea fondului naţional de documente
normative de standardizare; formarea ş i
gestionarea bazei de date în format electronic
a fondului naţional; editarea, reeditarea,
difuzarea standardelor naţionale, reglemen-
tărilor în domeniul standardizării, metrologiei
şi evaluării conformităţ ii; partic iparea la
lucrările comitetelor tehnice ISO, EASC,
COOMET, OIML şi ale altor organizaţii inter-
naţionale şi regionale în domeniile de activitate
ale Institutului în scopul armonizării documen-
telor normative naţionale cu cele internaţionale
şi regionale; efectuarea cercetărilor ştiinţifice
şi lucrărilor experimentale în domeniul stan-
dardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii;
efectuarea testărilor de arbitraj la sesizarea
organelor de control; dezvoltarea activităţii de
pregătire şi perfecţ ionare a specialiştilor
pentru economia naţională în domeniul
standardizării, metrologiei şi evaluării confor-
mităţii prin elaborarea programelor didactice
în domeniu şi participarea la procesul didac-
tic; acordarea serviciilor în baza contractelor cu
agen ţii economici, indiferent de tipul de
proprietate, în scopul ridicării nivelului calităţii
produselor fabricate.

(531) CFE(5) 01.05.01; 26.02.07; 27.05.07; 27.05.11;
27.05.17.

(210) 012908
(220) 2002.04.29
(730) Floarea Soarelui S.A., MD

Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)



MD - BOPI 11/2003 (PARTEA II)

78

TRADEMARKS

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 012909
(220) 2002.04.29
(730) Floarea Soarelui S.A., MD

Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

(210) 012912
(220) 2003.05.07
(730) ANESTO-TUR  S.R.L., firmă, MD

Str. A. Puşkin nr. 43, ap. 1, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de călătorii;

43 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară.

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.10.

(210) 012921
(220) 2003.05.08
(730) ROLF-BAC S.R.L., firmă de producţie şi

comerţ, MD
Str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
09 - aparate şi instrumente ştiin ţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea curentului
electric; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea sunetelor sau ima-
ginilor; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparatele cu preplată; ca-
se înregistratoare, maşini de calculat, echi-
pament pentru prelucrarea informaţiei şi calcu-
latoare, extinctoare;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi

proiectări corespunzătoare; analiză industrială
şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea
hardware şi software de calculatoare; servicii
juridice.

(210) 012923
(220) 2003.05.15
(730) NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie şi

comerţ, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);



MD - BOPI 11/2003 (PARTEA II)

79

M+RCI

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 012963
(220) 2003.05.20
(730) VINAMEX S.R.L., firmă, întreprindere mixtă,

MD
Str. N. Titulescu nr. 43, bloc. 1, MD-2032,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

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

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice, material pentru
suturi;

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

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.02.03; 27.05.10; 27.05.17.

(210) 012966
(220) 2003.05.20
(310) 2.514.408
(320) 2002.11.25
(330) ES

(730) AFFINITY  PETCARE  S.A., ES
Ronda General Mitre, 149. 2o, 08022 Barcelona,
Spania

(540)

(511) NCL(8)
31 - produse agricole, horticole, forestiere ş i

cereale neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; malţ; hrană pentru animale,
preparate utilizate în calitate de aditivi la hrana
pentru animale; băuturi pentru animalele de
companie; furaj; proteină pentru hrana pentru
animale; hrană întăritoare pentru animale;
produse pentru aşternuturi pentru animale.

(210) 012971
(220) 2003.05.20
(730) YAMAHA CORPORATION, JP

10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi,
Shizuoka, Japonia

(540)

(511) NCL(8)
04 - uleiuri ş i grăsimi industriale; lubrifian ţi;

produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili (inclusiv ben-
zine pentru motoare) şi substan ţe pentru
iluminat, lumânări şi fitiluri pentru iluminat,
uleiuri lubrifiante;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre); instrumente, altele decât
cele ac ţionate manual, pentru agricultură,
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incubatoare pentru ouă; motoare suspendate
şi piese de schimb pentru ele, motoare navale
şi piese de schimb pentru ele, pluguri pentru
curăţat zăpada şi piese de schimb pentru ele,
generatoare şi piese de schimb pentru ele,
roboţi industriali şi piese de schimb pentru ei,
instalaţii de montare de suprafaţă şi piese de
schimb pentru ele, motoare polifuncţionale şi
piese de schimb pentru ele, pompe de apă şi
piese de schimb pentru ele, piese de schimb
pentru motoare;

12 - vehicule; aparate de locomo ţie terestră,
aeriană ş i navală; motociclete şi piese de
schimb pentru ele, trotinete şi piese de schimb
pentru ele, trotinete electrice şi piese de
schimb pentru ele, biciclete şi piese de schimb
pentru ele, biciclete electrice şi piese de
schimb pentru ele, biciclete electrice auxiliare
şi piese de schimb pentru ele, aparate de
locomoţ ie navală individuale şi piese de
schimb pentru ele, toate aparatele de loco-
moţie terestră şi piese de schimb pentru ele,
aparate de locomoţie pe terenuri înzăpezite şi
piese de schimb pentru ele, maşini destinate
deplasării pe câmpul de golf şi piese de
schimb pentru ele, elicoptere fără pilot pentru
uz industrial şi piese de schimb pentru ele,
automobile de cursă şi piese de schimb pentru
ele, cărucioare pentru invalizi şi piese de
schimb pentru ele, cărucioare electrice
auxiliare pentru invalizi şi piese de schimb
pentru ele, blocuri electrice pentru cărucioare
electrice auxiliare pentru invalizi, pentru nave,
bărci, motoare pentru aparatele de locomoţie
terestră.

(531) CFE(5) 01.15.17; 17.01.05; 24.15.03; 26.01.04;
26.01.16.

(210) 012973
(220) 2003.05.20
(730) The Procter & Gamble Company, US

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(8)
03 - articole de toaletă şi parfumerie, şi anume apă

de toaletă, loţiuni după ras, balsamuri după
ras, geluri pentru duş şi baie, loţiuni pentru
corp; apă de colonie, preparate după ras,
cremă de ras, antiperspirante, deodorante,
săpunuri deodorante, săpunuri pentru uz per-
sonal, săpunuri antimicrobiene de curăţat,
şerveţele impregnate pentru curăţare; pre-
parate pentru îngrij irea părului, ş i anume
şampoane, condiţ ionere, geluri ş i spume
pentru coafare, spray-uri pentru păr; preparate
pentru tonarea părului, preparate pentru
colorarea şi reîmprospătarea culorii părului;
preparate cosmetice, şi anume fond de ten,
pudră, preparate pentru machiat, farduri de
obraz, farduri de pleoape, dermatografe,
rimeluri, creioane pentru sprâncene, rujuri de
buze, vopsea de buze, luciu de buze, fond sub
rujul de buze, preparate pentru îngrij irea
unghiilor, şi anume lacuri de unghii, fond sub
lacul de unghii, preparate pentru uscarea
rapidă a lacului de unghii, înveliş superior fixativ
pentru lacul de unghii, preparate pentru
protecţia unghiilor; preparate pentru îngrijirea
pielii, şi anume loţiuni şi creme hidratante,
preparate astringente şi creme pentru curăţare,
preparate hidratante pentru spălatul corpului,
preparate pentru curăţarea feţei; preparate
pentru îngrijirea şi igiena gurii, dinţilor, gâtului,
gingiilor şi cavităţii bucale, preparate pentru
clătirea cavităţii bucale pentru prevenirea cariei
şi formării tartrului, preparate pentru curăţarea
dinţilor, preparate pentru îngrij irea dinţilor,
prafuri de dinţi, paste de dinţi, preparate pentru
clătirea cavităţ ii bucale, spray-uri pentru
cavitatea bucală, geluri pentru dinţi, geluri cu
conţinut de fluor, preparate cu conţinut de fluor
pentru clătirea cavităţ ii bucale, prafuri de
curăţat, tablete pentru colorarea tartrului; aditivi
folosiţi la spălat, în formă de preparate de
curăţat, care îmbunătăţesc calitatea spălatului,
detergenţi pentru spălătorii, pentru utilizare
menajeră ş i pentru utilizare în instituţ ii;
detergenţi şi preparate de curăţat cu efect
antimicrobian; preparate de curăţat şi spu-
manţi, preparate de clătire pentru maşinile
automate de spălat vesela; preparate de
curăţat şi spumanţi pentru dereticarea şi dezin-
fectarea bucătăriilor, camerelor de baie,
utilajului tehnico-sanitar menajer, saloanelor
de spital şi utilajului tehnico-sanitar în spitale;
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şerveţele de hârtie impregnate cu soluţie de
curăţat pentru utilizare pe suprafeţe solide;
seturi pentru uz menajer pentru scoaterea
petelor, deodorare şi împrospătare, constituit
din preparate pentru îmbrăcăminte, lenjerie şi
ţesături care nu se pot spăla, plastifianţi pentru
lenjerie şi ţesături; preparate de curăţat şi
spălare, şi anume preparate pentru înălbire şi
pentru înmuiere, şerveţele de curăţat umede
şi uscate;

05 - cremă pentru piele cu conţinut de preparate
medicamentoase, laxative, preparate far-
maceutice cardiomusculare eliberate cu
prescripţie medicală, preparate analgezice
pentru administrare orală; substanţe dietetice
pentru scopuri medicinale, suplimente diete-
tice; băuturi dietetice şi alimente pentru scopuri
medicinale; preparate farmaceutice, şi anume
preparate medicamentoase ce nu con ţin
grăsimi pentru uz extern contra comedoanelor
şi acneelor; preparate antidiareice; preparate
medicamentoase pentru tratamentul răcelii şi
gripei, preparate medicamentoase pentru
tratamentul răcelii, preparate farmaceutice
pentru tratamentul inflamaţiei gâtului şi cavităţii
bucale, preparate farmaceutice pentru trata-
mentul afecţiunilor căilor respiratorii şi sinu-
zitelor; preparate farmaceutice, ş i anume
preparate antiedematoase, analgezice, anti-
histaminice, expectorante, antitusive şi pre-
parate pentru tratamentul răcelii cu multiple
simptome însoţ ite de tuse; preparate far-
maceutice pentru tratamentul tulburărilor
osoase, preparate farmaceutice pentru trata-
mentul tulburărilor cardiace, emplastre pentru
compensarea transdermală a estrogenului;
preparate medicamentoase pentru trata-
mentul tusei, răcelii şi infecţiilor respiratorii;
preparate medicamentoase pentru îngrijirea şi
igiena gurii, dinţilor, gâtului, gingiilor, cavităţii
bucale, preparate pentru clătirea gurii care
previn formarea tartrului şi cariei, substanţe
pentru curăţarea dinţilor, preparate pentru
curăţarea dinţilor, preparate pentru îngrij irea
dinţilor; prafuri de dinţi, paste de dinţi, pre-
parate pentru clătirea gurii, spray-uri pentru
cavitatea bucală, geluri de din ţi, geluri cu
conţinut de fluor, preparate cu conţinut de fluor
pentru clătirea gurii, prafuri de curăţat, tablete
pentru colorarea tartrului, preparate pentru
tratamentul profilactic al dinţilor şi gingiilor,
tablete de mestecat pentru îngrijirea dinţilor,
preparate pentru curăţatul şi îngrijirea dinţilor

artificiali, protezelor dentare, agrafelor ş i
punţilor dentare cu efect dezinfectant, subs-
tanţe adezive pentru dinţi artificiali; prafuri
adezive; articole de igienă din hârtie şi/sau
celuloză pentru femei şi articole din aceste
materiale, şi anume pernuţe menstruale de
unică folosinţă, şerveţele, absorbante ş i
tampoane igienice pentru femei; articole
folosite în timpul menstruaţ iei, ş i anume
absorbante igienice, maxiabsorbante, mini-
absorbante şi absorbante pentru chilo ţi;
şerveţele pentru copii impregnate cu loţiuni cu
conţ inut de substanţe medicamentoase;
preparate pentru parfumarea lenjeriei, ţesă-
turilor, materialelor de tapiţerie si covoarelor;

10 - aparate şi instrumente medicale şi veterinare,
plăpumi şi bandaje termice cu efect analgezic
şi spasmolitic; plăpumi şi bandaje terapeutice;

16 - articole din hârtie moale; hârtie de toaletă;
scutece de hârtie; batiste de hârtie; şerveţele
cosmetice de hârtie; prosoape şi şerveţele de
hârtie; carton şi hârtie absorbantă sau mate-
riale absorbante similare hârtiei şi/sau celu-
lozei; produse confecţionate din hârtie în sco-
puri menajere; hârtie şi celuloză şi articole
confecţionate din aceste materiale incluse în
clasa 16; scutece de unică folosinţă şi pan-
taloni sportivi de unică folosinţă confecţionaţi
din hârtie şi/sau celuloză; şerveţele pentru
camera de baie; materiale de instruire ş i
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare incluse în clasa 16;

21 - periuţe de din ţi, periuţe de dinţi electrice;
materiale pentru perii; instrumente şi mate-
riale neelectrice de curăţat incluse în clasa 21,
părţi şi detalii pentru produsele menţionate
incluse în clasa 21; perii; suporturi şi distri-
buitoare incluse în clasa 21;

29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din carne;
legume şi fructe conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă, lapte şi pro-
duse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
conserve, murături, chipsuri din cartofi şi gus-
tări preparate din porumb, brânză sau cartofi;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, gustări în formă de bastonaşe,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, gheaţă
alimentară; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii, gustări şi chipsuri fabri-
cate din produse cerealiere; dresuri pentru
salate;
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32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

35 - servicii de comerţ cu amănuntul; vânzări
directe, inclusiv vânzări directe prin mijloace de
telecomunicaţie, inclusiv prin telefon, facsimil,
poşta electronică şi prin Internet; servicii de
comandă prin telefon; servicii de comandă prin
facsimil; servicii de comandă prin poşta
electronică; elaborarea, pregătirea şi publi-
carea cataloagelor comerciale; promovarea
comenzilor prin poştă; servicii profesionale la
lansarea produsului nou pe piaţă; marketing,
inclusiv marketing direct, publicitate poştală
directă; publicitate cu ajutorul comenzilor prin
poştă în locurile cumpărării; promovări;
publicitate on-line; vânzări directe on-line;
servicii de stimulare a vânzărilor şi de comerţ
angro; publicitate şi afaceri; activitate admi-
nistrativă în domeniul afacerilor, ş i anume
servicii de organizare, funcţionare, în special
în domeniul marketing-ului, publicităţii, instru-
irii personalului şi gestionării magazinelor de
parfumerie şi cosmetică; servicii de consul-
tanţă pentru deţinătorii de franchisee şi licenţă
în sfera design-ului, organizării şi funcţionării
întreprinderii, în special în domeniul market-
ing-ului si publicităţii; publicitate pentru
cabinetele cosmetice ş i saloanele de fru-
museţe;

41 - instruirea personalului, organizarea şi funcţio-
narea întreprinderilor în scopul instruirii per-
sonalului; serviciile cluburilor de însănătoşire,
şi anume a staţiunilor balneare;

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
servicii de design corespunzătoare, analiză
industrială şi servicii de cercetare; servicii
juridice; franchising şi licenţierea magazinelor
şi şcolilor de parfumerie şi cosmetice prin
transmiterea know-how tehnice, profesionale
şi organizatorice; cercetări în domeniul îngrijirii
dinţilor şi cavităţii bucale; evaluări de expertiză
şi cercetări farmaceutice ş i medicale; ela-
borarea preparatelor cosmetice şi de parfu-
merie;

44 - consultaţii în probleme de frumuseţe; con-
sultaţii în probleme de alimentaţie; îngrij ire
cosmetică; serviciile saloanelor de frumuseţe,
centrelor de frumuseţe ş i institutelor de
cercetări în cosmetologie; servicii veterinare şi
servicii agricole; saloane de coafură; servicii
igienice, servicii de îngrij ire a sănătăţii, de

îngrijire cosmetică, serviciile cabinetelor cos-
metice, saloanelor de frumuseţe; consultaţii în
domeniul activităţii saloanelor de frumuseţe;
consultaţii farmaceutice.

(210) 012992
(220) 2003.05.23
(730) MAURT S.R.L., MD

Str. Costiujeni nr. 8. bloc 3, ap. 63, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

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

(210) 013026
(220) 2003.06.02
(730) ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de producţie şi

comerţ, MD
Str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 013078
(220) 2003.06.09
(310) “ExpoVinMoldova 2003”
(320) 2003.02.19
(330) MD
(730) MIGDAL-P S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9A, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
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(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 10.03.16; 19.01.25.

(210) 013155
(220) 2003.06.20
(730) GB & CO S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 013280
(220) 2003.07.16
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprindere

mixtă moldo-română, MD
Str. Chişinăului nr. 94 “A”, MD-2845, Cricova,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; servicii de birou,
comercializarea produselor.

(210) 013718
(220) 2003.10.16
(730) ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de producţie şi

comerţ, MD
Str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
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Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,

numărul înregistrării mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei  ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data 

depozit 

(111) 
Nr. 

înregistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 009614 2000.08.11 9844 2003.10.01 35 GRAPE VALLEY S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-
irlandeză, MD 

2/2002 

2 010715 2001.11.09 9845 2003.10.01 33 BESCHIERU Radu, MD 6/2003 

3 010762 2001.12.07 9846 2003.10.01 33 UMANSCHII Alexandru, MD 6/2003 

4 010798 2001.12.20 9847 2003.10.01 33,35 CURAŞIN Eduard, MD 6/2003 

5 010841 2001.12.25 9848 2003.10.01 05 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

4/2003 

6 010876 2001.12.25 9849 2003.10.01 02 PPG Industries Ohio, Inc., 
corporaţie organizată şi existentă 
conform regulilor statului Delaware, 
US 

6/2003 

7 010894 2001.11.23 9850 2003.10.01 35 Podium-Vin S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

6/2003 

8 011064 2002.03.11 9851 2003.10.01 29,30 INTERNATIONAL  FOODSTUFFS 
CO, AE 

6/2003 

9 011147 2002.03.22 9852 2003.10.01 33 CUZNEŢOV Iurie, MD 6/2003 

10 011307 2002.05.16 9853 2003.10.01 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, 
MD 

6/2003 

11 011313 2002.05.16 9854 2003.10.01 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, 
MD 

6/2003 

12 011374 2002.05.30 9855 2003.10.01 33 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

5/2003 

13 011377 2002.06.03 9856 2003.10.01 33 PANUŞ Sergiu, MD 6/2003 

14 011425 2002.06.05 9857 2003.10.01 09,35,42 Contabilizare Prof S.R.L., MD 6/2003 

15 011426 2002.06.12 9858 2003.10.01 09 Advanced Micro Devices, Inc., 
corporaţia statului Delaware, US 

5/2003 

16 011427 2002.06.05 9859 2003.10.01 29,30 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 6/2003 

17 011500 2002.06.27 9860 2003.10.01 09,16,28 NINTENDO CO., LTD, JP 6/2003 

18 011502 2002.06.27 9861 2003.10.01 09,16,28 NINTENDO CO., LTD, JP 6/2003 

19 011544 2002.07.01 9862 2003.10.01 35,37 ZAVTUR Vladimir, MD 6/2003 

20 011538 2002.07.09 9863 2003.10.03 33 Dionysos Mereni S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

6/2003 

21 011542 2002.06.26 9864 2003.10.03 29,30,32 SANDRILIONA S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

6/2003 

22 011565 2002.07.08 9865 2003.10.03 33 BASVIN-COM S.R.L., MD 6/2003 

23 011571 2002.07.11 9866 2003.10.03 29,30,31, 
32,33,35, 

39,43 

ALEGOR-COMERŢ S.R.L., MD 6/2003 

24 011575 2002.07.09 9867 2003.10.03 33 CUZNEŢOV Iurie, MD 6/2003 

25 011576 2002.07.09 9868 2003.10.03 33,43 GRIGORENCO Natalia, MD 6/2003 
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26 011584 2002.07.12 9869 2003.10.03 34 TUBECON TOBACCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, fabrică de tutun 
din Orhei, MD 

6/2003 

27 011592 2002.07.24 9870 2003.10.03 35,41 ASES CONSULTING S.R.L., MD 6/2003 

28 011593 2002.07.19 9871 2003.10.03 29 BASARABIA NORD S.A., MD 6/2003 

29 011595 2002.07.19 9872 2003.10.03 29 BASARABIA NORD S.A., MD 6/2003 

30 011600 2002.07.23 9873 2003.10.03 33 Annata-Plus S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

6/2003 

31 011605 2002.07.23 9874 2003.10.03 33 Annata-Plus S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

6/2003 

32 011606 2002.07.23 9875 2003.10.03 33 Annata-Plus S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

6/2003 

33 011610 2002.07.23 9876 2003.10.03 05 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 
BE 

6/2003 

34 011611 2002.07.23 9877 2003.10.03 05 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 
BE 

6/2003 

35 011617 2002.06.14 9878 2003.10.03 33 Dermax, concern, MD 6/2003 

36 011618 2002.06.14 9879 2003.10.03 33 Dermax, concern, MD 6/2003 

37 011674 2002.08.06 9880 2003.10.03 25,35 SUROV Maxim, MD 6/2003 

38 012485 2003.02.13 9881 2003.10.03 01,02,17, 
35 

ALSVIT-PRINT S.R.L., MD 6/2003 

39 012589 2002.07.31 9882 2003.10.06 33 Basavin-Grup S.A., MD 6/2003 

40 012590 2002.07.31 9883 2003.10.06 33 Basavin-Grup S.A., MD 6/2003 

41 012591 2002.07.31 9884 2003.10.06 33 Basavin-Grup S.A., MD 6/2003 

42 012592 2002.07.31 9885 2003.10.06 33 Basavin-Grup S.A., MD 6/2003 

43 012700 2003.03.20 9886 2003.10.06 29,31,39, 
40 

CARUNCO S.R.L., MD 6/2003 

44 012707 2003.03.24 9887 2003.10.06 16,35 ŞTIINŢA, întreprindere editorial-
poligrafică, MD 

6/2003 

45 012831 2003.04.02 9888 2003.10.06 33 Combinatul de produse alimentare 
din Bălţi, MD 

6/2003 

46 012839 2003.04.11 9889 2003.10.06 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

6/2003 

47 011543 2002.07.01 9890 2003.10.03 33,35 Wine International Project S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

6/2003 

48 010616 2001.09.24 9891 2003.10.10 01,03,05 HAYAT KĺMYA SANAYĺ A.Ş., TR 6/2003 

49 011602 2002.07.23 9892 2003.10.10 33 Annata-Plus S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

6/2003 

50 011603 2002.07.23 9893 2003.10.10 33 Annata-Plus S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

6/2003 
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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 ţării conform normei ST. 3
OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată

Nr. 
crt. 

(116) Nr. 
înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării  
reînnoirii 

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

(442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 R44 2013.10.14 03 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 
300 Park Avenue New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 

4/1994 - 

2 R45 2013.10.20 03 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 
300 Park Avenue New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 

4/1994 - 

3 R96 2013.12.30 05 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI 
6, Smarjeska cesta, Novo Mesto, Slovenia 

7/1994 - 

4 R97 2013.12.30 05 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI 
6, Smarjeska cesta, Novo Mesto, Slovenia 

7/1994 - 

5 R273 2014.01.31 05 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI 
6, Smarjeska cesta, Novo Mesto, Slovenia 

7/1994 - 

6 R400 2013.09.21 09 Peavey Electronics Corp., US 
711 A Street MERIDIAN, Mississippi 39301, 
Statele Unite ale Americii 

7/1994 - 

7 R435 2013.12.15 03 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 
300 Park Avenue New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 

9/1994 - 

8 R694 2013.05.12 33 NIS-STRUGURAŞ S.A., MD 
Str. Suveranităţii nr. 59, MD-6401, 
Nisporeni, Republica Moldova 

4/1994 11/1994 

9 R1038 2013.09.22 33 GUINNESS UNITED DISTILLERS & 
VINTNERS AMSTERDAM B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 
Olanda 

9/1994 3/1995 

10 R1039 2013.09.22 33 GUINNESS UNITED DISTILLERS & 
VINTNERS AMSTERDAM B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 
Olanda 

9/1994 3/1995 

11 R1040 2013.09.13 33 GUINNESS UNITED DISTILLERS & 
VINTNERS AMSTERDAM B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 
Olanda 

9/1994 3/1995 

12 R1174 2013.04.28 10 MOLDAN, întreprindere mixtă, MD 
Str. Burebista nr. 93, MD-2062, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/1994 4/1995 

13 R1339 2013.11.09 33 GUINNESS UNITED DISTILLERS & 
VINTNERS AMSTERDAM B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 
Olanda 

12/1994 5/1995 

14 R1423 2013.06.24 09, 16, 20, 
29, 31, 33, 
 35, 37, 42 

IMCO, firmă de cercetări şi producere, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 51 A, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

11/1994 4/1995 
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15 R1642 2013.08.24 07 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA also trading as HONDA MOTOR 
CO., LTD, JP 
NO. 1-1,2-chome, Minami-aoyama, Minato-
Ku, Tokyo, Japonia 

6/1995 - 

16 R1643 2013.08.24 12 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA also trading as HONDA MOTOR 
CO., LTD, JP 
NO. 1-1,2-chome, Minami-aoyama, Minato-
Ku, Tokyo, Japonia 

6/1995 - 

17 R1644 2013.08.24 07, 12 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA also trading as HONDA MOTOR 
CO., LTD, JP 
NO. 1-1,2-chome, Minami-aoyama, Minato-
Ku, Tokyo, Japonia 

6/1995 - 

18 R1645 2013.08.24 12 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA also trading as HONDA MOTOR 
CO., LTD, JP 
NO. 1-1,2-chome, Minami-aoyama, 
Minato-Ku, Tokyo, Japonia 

6/1995 - 

19 R1646 2013.08.24 12 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA also trading as HONDA MOTOR 
CO., LTD, JP 
NO. 1-1,2-chome, Minami-aoyama, 
Minato-Ku, Tokyo, Japonia 

6/1995 - 

20 R1647 2013.08.24 12 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA also trading as HONDA MOTOR 
CO., LTD, JP 
NO. 1-1,2-chome, Minami-aoyama, 
Minato-Ku, Tokyo, Japonia 

6/1995 - 

21 R1689 2013.10.07 03, 06, 08, 09, 
14, 16, 18, 20, 
21, 25, 28, 33, 

34 

CARTIER INTERNATIONAL B.V., NL 
Herengracht 436, Amsterdam, Olanda 

1/1995 7/1995 

22 R1818 2013.07.19 05 Tambrands Inc., US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

1/1995 8/1995 

23 R1823 2013.10.29 33 GUINNESS UNITED DISTILLERS & 
VINTNERS AMSTERDAM B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 
Olanda 

2/1995 8/1995 

24 R1825  2013.10.29 33 Justerini & Brooks Lilmited, GB 
61 St James’s Street, London, SW1A 1LZ,  
Marea Britanie 

2/1995 8/1995 

25 R2057 2013.05.17 15 PEAVEY ELECTRONICS CORP., US 
711 A Street, MERIDIAN, Mississippi 
39301,  
Statele Unite ale Americii 

4/1995 9/1995 

26 R2782 2013.11.12 05 ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, JP 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ko, Tokyo 104-6591, 
Japonia 

8/1995 1/1996 

27 R3638 2013.08.26 03 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

11/1995 4/1996 

28 R3639 2013.08.26 03 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

11/1995 4/1996 

29 R3691 2013.11.12 05 ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, JP 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ko, Tokyo 104-6591, 
Japonia 

11/1995 5/1996 
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TRADEMARKS

1 2 3 4 5 6 7 
30 R3693 2013.11.18 05 ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, JP 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ko, Tokyo 104-6591, 
Japonia 

11/1995 5/1996 

31 R3737 2013.07.08 03 Permatex, Inc., a Delaware corporation, US 
10 Columbus Boulevard, Hartford, Connec-
ticut 06106, Statele Unite ale Americii 

3/1995 6/1996 

32 R4489 2013.12.20 04, 07 HUSQVARNA AKTIEBOLAG, SE 
SE-561, 82, Huskvarna, Suedia 

10/1996 3/1997 

33 R4563 2013.11.08 35, 41 SORDI S.R.L., MD 
Str. N. Spătarul Milescu nr. 17, ap. 10, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

6/1994 5/1997 

 

Erată

Dintr-o eroare tehnică, în BOPI 10/2003 (partea II) a fost publicată cererea de
înregistrare a mărcii cu nr. depozitului 011777, data depozitului 2002.09.03, care a
fost respinsă anterior în temeiul Avizului Provizoriu din 2003.09.30. Publicarea
cererii se consideră nevalabilă.



89

ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI,
A TUTUROR PERSOANELOR INTERESATE!

AGEPI acordă diverse servicii de documentare-informare în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale:

1. Cercetări tematice
n cercetări tematice (invenţii, modele de utilitate, desene şi modele industriale);

n cercetarea selectivă a semnelor verbale, figurative sau combinate ale mărcii în baza Colecţiei
naţionale a Republicii Moldova, până la depunerea cererii de înregistrare a mărcii;

n cercetări în vederea depistării mărcilor identice sau similare;

n cercetări pentru identificarea titularului mărcii;

n cercetări pentru identificarea persoanelor fizice şi juridice care fabrică produse sau prestează
servicii similare;

n cercetări după nume (firme) în baza Colecţiei documentaţiei de brevete;

n identificarea contractelor de licenţă şi de cesiune a obiectelor de proprietate industrială;

n determinarea statutului juridic al documentelor de brevet.

2. Cercetări în vederea brevetării
l studii de documentare privind stadiul şi tendinţele de dezvoltare a tehnicii;

l examinarea obiectelor de proprietate industrială privind riscul de contrafacere.

3. Determinarea efectului economic la utilizarea OPI
n evaluarea obiectelor de proprietate industrială;

n emiterea avizului privind corectitudinea evaluării obiectelor de proprietate industrială.

4. Consulting
l asistenţă metodică şi consulting privind identificarea invenţiilor, modelelor de utilitate, desenelor şi

modelelor industriale în noile elaborări;

l asistenţă metodică şi consulting privind perfectarea documentaţiei necesare pentru înregistrarea
eventualelor obiecte de proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, desene şi modele
industriale, mărci etc.);

l asistenţă juridică privind participarea la procesele judiciare şi în arbitraj;

l consultaţii privind redactarea şi înregistrarea contractelor de licenţă, cesiune, gaj şi franchising;

l consultaţii privind protecţia proprietăţii industriale conform legislaţiei în vigoare şi actelor normative
ale Republicii Moldova, dreptului internaţional şi legilor naţionale ale altor ţări.

 Colaborarea cu AGEPI
Vă asigură o poziţie fermă pe piaţă, protecţia împotriva concurenţei neloiale,

garanţia stabilităţii afacerii Dvs.

Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate
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