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Cronica AGEPI
Republica Moldova –
prima þarã care a ratificat PLT

Organizaþia Mondialã de Proprietate Intelectualã (OMPI)
anunþã cã Republica Moldova este prima þarã care a
ratificat Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT).

Dl Kamil Idris, Director General al OMPI, a salutat
iniþiativa Republicii Moldova, exprimându-ºi speranþa cã
în viitorul apropiat acest exemplu îl vor urma ºi alte þãri.
„Armonizarea procedurii de obþinere a brevetelor prin
PLT va fi avantajoasã pentru toþi utilizatorii sistemului de
brevete”, a menþionat Dl K. Idris, afirmând cã un
mecanism de depunere a cererilor de brevet bine pus la
punct va permite utilizatorului reducerea cheltuielilor
pentru brevetare, iar sistemul de protecþie a proprietãþii
industriale va deveni astfel mai accesibil pentru cetãþenii
tuturor þãrilor.

Înlãturarea oricãrui obstacol în procesul de aderare la
sistemul de protecþie a invenþiilor prin brevete rãmâne
unul dintre obiectivele primordiale ale Directorului
General al OMPI. La începutul lunii octombrie curent
177 de þãri membre ale OMPI ºi-au exprimat susþinerea
vizavi de propunerea Dlui K. Idris în ceea ce priveºte
„Programul OMPI în domeniul brevetelor” – un program
strategic de dezvoltare continuã a sistemului mondial de
brevete. Este o iniþiativã care asigurã implementarea
opþiunii Directorului General de a transforma OMPI
într-un lider al dezvoltãrii sistemului de brevete ca
modalitate de promovare a spiritului creator ºi de
asigurare a dezvoltãrii economice durabile a tuturor
þãrilor.

Vizita delegaþiei Institutului Naþional
de Proprietate Industrialã (INPI)
din Franþa la AGEPI

La 26-27 noiembrie curent AGEPI a primit în vizitã
oficialã delegaþia Institutului Naþional de Proprietate
Industrialã din Franþa în persoana Dlui Daniel Hangard,
Director General, ºi a Dlui Jean-Baptiste Mozziconacci,
ªef Serviciu Cooperare Internaþionalã ºi Afaceri
bilaterale al INPI.

Obiectivul principal al întâlnirii a fost semnarea
Acordului de colaborare dintre INPI ºi AGEPI. Ca
urmare a semnãrii acestui Acord pãrþile au iniþiat un
schimb gratuit de documentaþie juridicã ºi tehnicã în
domeniul protecþiei proprietãþii industriale.

Prin intermediul programului TACIS-ICON INPI ºi
AGEPI vor coordona reciproc acþiunile prevãzute de
Acordul nominalizat, orice modificare a lor fiind aprobatã
sau stopatã de cãtre Directorii Generali. Acordul este în
vigoare din momentul semnãrii, fiind valabil pentru un
termen nelimitat.

La 27 noiembrie la AGEPI a avut loc o conferinþã de
presã cu participarea oaspeþilor francezi, care ºi-au
expus punctul de vedere asupra Acordului de
colaborare semnat cu AGEPI, rãspunzând la întrebãrile
jurnaliºtilor.

Cea de-a 50-a ediþie a Salonului Mondial
de Invenþii, Cercetãri ºi Noi Tehnologii
“Brussels Eureka” - unul  dintre marile
evenimente expoziþionale ale Mileniului III

La 13-19 noiembrie 2001 a avut loc cea de-a 50-a ediþie
a Salonului Mondial de Invenþii, Cercetãri ºi Noi
Tehnologii “Brussels Eureka”.

Pe parcursul a 7 zile s-au întrunit 800 de participanþi din
patruzeci de þãri ale lumii, “Brussels Eureka-2001”
prezentând peste 1200 de invenþii ºi inovaþii inedite.

În ideea asigurãrii cãilor de dialog nemijlocit între
creatorii moldoveni ºi reprezentanþii mediilor ºtiinþifice ºi
de afaceri la nivel internaþional AGEPI a susþinut logistic
ºi financiar întregul proiect prin elaborarea concepþiei
generale a participãrii în scopul obþinerii noilor
deschideri pentru integrarea mai rapidã a elaborãrilor
noastre în comunitatea ºtiinþificã internaþionalã,
intensificarea cererii pentru oferta de cercetare ºi
îmbunãtãþirea imaginii Republicii Moldova în lume. 17
inventatori moldoveni care au obþinut distincþii de primã
mãrime la Expoziþia “Infoinvent-2001” de la Chiºinãu au
participat cu succes la “Brussels Eureka-2001”.

La 22 noiembrie curent în incinta AGEPI au fost
înmânate trofeele laureaþilor expoziþiei “Brussels Eureka
2001”.

Prima Conferinþã internaþionalã privind
drepturile de proprietate intelectualã Lyon,
Franþa

La 15-16 noiembrie curent în Lyon, Franþa, s-a derulat
prima Conferinþã internaþionalã privind drepturile de
proprietate intelectualã organizatã sub egida
Comisariatului General al Interpol-ului care s-a axat pe
problemele strategice de luptã împotriva prejudiciilor
aduse în domeniul proprietãþii intelectuale în diferite þãri
ale lumii. Din partea Republicii Moldova a participat
Dl I. Daniliuc, Prim-Vicedirector General al AGEPI.

În calitate de mediator ºi gazdã a evoluat
Dl M. Deridder, Director executiv al Secretariatului
General al Interpol-ului.

În problemele abordate ºi-au expus opiniile
reprezentanþii Secretariatului General al Interpol-ului,
Irlandei, Japoniei, Franþei, Hong Kongului, Spaniei,
Croaþiei, Belgiei, Ucrainei, Republicii Moldova etc.
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MD – BOPI 10/2001

B uletinul Oficial de Proprietate Industrialã conþine informaþie  diversã. Capitole
speciale sunt destinate invenþiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

mãrcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor ºi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaþii vor putea urmãri regimul juridic al cererilor de solicitare a
protecþiei, al obiectelor de proprietate industrialã brevetate ºi înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare ºi semestriale specializate. În
Buletin se publicã acte oficiale, regulamente, convenþii internaþionale, acorduri
bilaterale, norme ºi standarde în domeniu etc.

Buletinul oferã în condiþii avantajoase spaþiu pentru publicitate tuturor doritorilor în
vederea propagãrii obiectelor de proprietate industrialã, altor activitãþi.

Informa\ie general=

Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã se poate procura la Agenþia de Stat pentru Protecþia
Proprietãþii Industriale, str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preþul unui exemplar este de 20 lei.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaþiei Mondiale de Proprietate Intelectualã - OMPI
referitoare la organizaþiile internaþionale ºi þãrile care elibereazã  sau înregistreazã titluri

de proprietate industrialã (lista este actualizatã de OMPI în 1999)

CF Republica
Centrafricanã

CG Congo
CH Elveþia
CI Coasta de Fildeº
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele  Capului

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehã
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica

Dominicanã
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 Franþa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorialã
GR Grecia
GS Georgia de Sud ºi

Insulele Sandvici de
Sud

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

(Republica Islamicã)

WO Organizaþia
Mondialã
de Proprietate
Intelectualã (OMPI)

IB Biroul Internaþional al
Organizaþiei Mondiale
de Proprietate
Intelectualã

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaþia Africanã
de Proprietate
Intelectualã (OAPI)

AP Organizaþia
Regionalã Africanã
de Proprietate
Industrialã (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaþa Internã
(mãrci, desene ºi
modele)

BX Biroul de Mãrci
Benelux ºi Biroul de
Desene ºi Modele
Benelux

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua ºi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herþegovina
BB Barbade
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

Democratã
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 ºi Nevis
KP Republica Popularã

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

Republicã Iugoslavã)
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 Zeelandã
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine
PK Pakistan

PL Polonia
PT Portugalia
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RO România
RU Federaþia Rusã
RW Ruanda
SA Arabia Sauditã
SB Insulele Salomon
SC Seychelles
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Sfânta Elena
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San-Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Sao Tomée

ºi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turques

ºi Caïques
TD Ciad
TG Togo
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TO Tonga
TP East Timor
TR Turcia
TT Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan

(Provincie Chinezã)
TZ Republica Unitã

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

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

ºi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
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P rotecþia juridicã a invenþiilor în Republica Moldova se asigurã în temeiul Legii privind brevetele de
 invenþie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificatã ºi completatã prin:  Legea nr. 788 din 26.03.1996

ºi Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000.

În conformitate cu aceastã lege, brevetele de invenþie sunt eliberate de AGEPI ºi certificã prioritatea,
calitatea de autor ºi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenþiilor. O invenþie este brevetabilã,
dacã este nouã, rezultã dintr-o activitate inventivã ºi este susceptibilã de aplicare industrialã.

Cererea de brevet se depune la AGEPI de cãtre orice persoanã care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant în proprietate industrialã, ºi trebuie sã includã documentele
prevãzute în art. 10 (2), (3) din Lege.

În BOPI se publicã date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenþie acordate ºi brevetele
eliberate conform procedurii naþionale.

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 and the Law No 1079-XIV, of June 23, 2000.

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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(11) Numãrul brevetului
(13) Codul tipului de document, conform normei

ST. 16 OMPI
(21) Numãrul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data prioritãþii de expoziþie
(31) Numãrul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Þara depozitului  prioritar
(41) Data la care a fost pusã la dispoziþia publicului

cererea de brevet neexaminatã
(43) Data publicãrii hotãrârii de acordare a brevetului

pe rãspunderea solicitantului
(44) Data publicãrii hotãrârii de acordare a brevetului

cu examinarea în fond
(45) Data eliberãrii brevetului
(51) Clasificarea Internaþionalã de Brevete
(54) Titlul invenþiei
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicãrile
(62) Numãrul ºi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document este divizionar

(71) Numele solicitantului (solicitanþilor), codul þãrii,
conform normei ST. 3 OMPI

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

(73) Numele sau denumirea titularului, codul  þãrii,
conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietate indus-
trialã

(85) Data deschiderii procedurii naþionale, în con-
formitate cu PCT

(86) Cerere internaþionalã PCT: numãrul ºi data

(87) Publicarea internaþionalã PCT: numãrul ºi da-
ta

(10)* Titlul de protecþie al fostei U.R.S.S. (indicarea
verbalã a documentului, nr. documentului,
codul þãrii)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor în-
registrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(nr. documentului, data depozitului, codul þãrii)

SECÞIUNILE CLASIFICÃRII
INTERNAÞIONALE DE BREVETE

A - Necesitãþi curente ale vieþii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie ºi metalurgie
D - Textile ºi hârtie
E - Construcþii fixe
F - Mecanicã. Iluminat. Încãlzire. Armament. Ex-

ploziv
G - Fizicã
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

(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
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an unexamined appli-

cation
(43) Date of publication of patent granting decision at the

responsibility of the applicant
(44) Date of publication of patent granting decision with ex-

amination as to substance
(45) Date of patent granting
(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 application

from which the present patent document has been
divided up

(71) Name of the applicant, the two-letter code of the   coun-
try, in accordance with WIPO Standard ST. 3

(72) Name of the inventor, the two-letter code of the coun-
try,  in accordance with WIPO Standard ST. 3

(73) Name of the holder, the two-letter code of the   coun-
try, in accordance with WIPO Standard ST. 3

(74) Name of the representative in industrial property

(85) Date of introducing the national procedure according
to the PCT

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

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

(10)* Title of protection of the former USSR (verbal designa-
tion of the document, the two-letter  code of the coun-
try)

(30)* Priority data of the applications registered with the patent
office of the former USSR (number of the document, appli-
cation filing date, the two - letter code of the country)

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA INVENÞII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE
INVENTIONS
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PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE
INVENÞIE, 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
invenþie publicatã, neexaminatã.

B1 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenþie publicatã, examinatã (se aplicã în
cazul când documentul cu codul A n-a fost
publicat).

B2 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenþie publicatã, examinatã (se aplicã în
cazul când documentul cu codul A a fost
publicat).

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

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

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotã-
rârii de acordare a brevetului de invenþie pe
rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea
în fond (se aplicã pentru publicare când docu-
mentul cu codul A n-a fost publicat).

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotã-
rârii de acordare a brevetului de invenþie pe
rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea
în fond (se aplicã pentru publicarea care suc-
cedã documentul cu codul A).

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

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre-
vetului de invenþie, eliberat pe rãspunderea
solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã pentru publicarea care succedã docu-
mentul cu codul F1, F2).

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

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

B2 – 2 nd level of publication: published patent
application, 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
responsibility, without substantive examina-
tion (A not published).

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

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

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 invenþie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

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

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenþie depuse,
aranjate în ordinea alfabeticã a numelor
solicitanþilor

BZ9A Cereri de brevet de invenþie publicate

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

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

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenþie publicate,
aranjate în ordinea alfabeticã a numelor
solicitanþilor (semestrial)

FF9A Brevete de invenþie acordate

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

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

FF9A Lista brevetelor de invenþie acordate,
aranjate în ordinea alfabeticã a  numelor
inventatorilor (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenþie acordate,
aranjate în ordinea alfabeticã a  numelor
titularilor (semestrial)

FG9A Lista brevetelor de invenþie eliberate

CODURILE  OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAÞIILOR REFERITOARE LA
INVENÞII 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 applications
(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 invenþie asigurã solicitantului  o protecþie provizorie,
 în condiþiile prevãzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenþie, modificatã ºi

completatã prin:  Legea nr. 788 din 26.03. 1996 ºi Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000. Descrierile
cererilor de brevet de invenþie, ale cãror rezumate sunt publicate în numãrul de faþã, se aflã  în  biblioteca
AGEPI – accesibile publicului – ºi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele internaþionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova
este parte, se publicã în limba  englezã în sãptãmânalul PCT GAZETTE. Sãptãmânalul, editat pe suport
electronic, include datele bibliografice, rezumatul ºi desenele, dacã este cazul. Sãptãmânalul este expus
în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaþionale de brevet de invenþie ale cãror
rezumate sunt publicate în PCT GAZETTE se aflã în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, ºi pot fi
consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenþiei privind brevetul
eurasiatic, la care Republica Moldova este parte, se publicã în limba rusã în Buletinul Oficiului
Eurasiatic de Brevete .  Buletinul include datele
Buletinul include datele bibliografice, rezumatul ºi desenele, dacã este cazul. Buletinul este expus 
de asemenea  inbiblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor ºi ale brevetelor de invenþie 
eurasiatice se aflã 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 and the Law No 1079-XIV, of June 23, 2000. Descrip-
tions 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 ab-
stracts 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
necessary. 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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(51) B 02 C 18/14
(22) 2000.01.20
(71) Institutul de Cercetãri ªtiinþifice ºi Construcþii

Tehnologice pentru Mecanizarea ºi Electri-
ficarea Complexului Agroindustrial, MD

(72) HÃBÃªESCU Ion, MD; KOHANOVSCHI Ghe-
orghe, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUCAª
Anatolie, MD; SPETEÞCHI Vlad, MD; GAINA
Anton, MD

(54) Moarã pentru mãcinatul ºi tocatul fura-
jelor

(57) Invenþia se referã la industria alimentarã, în
particular la morile pentru mãcinatul ºi tocatul
furajelor.
Moara conþine un cadru, buncãre, o placã de
reazem, o camerã de mãcinare, o sitã. Placa
de reazem este instalatã orizontal pe pi-
cioarele cadrului. În partea superioarã a plãcii
de reazem sunt instalate douã buncãre, un
subansamblu de reazem cu lagãre, o coloanã
de magnet, iar în partea inferioarã a ei sunt
instalate vertical camera de mãcinare,
executatã în formã de cilindru, ºi un racord de
evacuare. Sita este instalatã între capãtul in-
ferior al cilindrului ºi capãtul superior al
racordului de evacuare. În interiorul camerei
de mãcinare este amplasat vertical un arbore
de acþionare, un capãt este instalat în
subansamblul de reazem cu lagãre, la alt
capãt fiind fixat un disc, orizontal suprafeþei
sitei. De partea inferioarã a discului sunt fixa-
te la distanþa de 3…5 mm, paralel suprafeþei
sitei, cuþite plate. Pãrþile longitudinale ale
cuþitelor au teºituri cu tãiºuri, formate de
planurile înclinate ºi amplasate sub un unghi
de 26…30o faþã de suprafaþa cuþitului.
Teºiturile sunt amplasate: din spate -
deasupra cuþitului, iar din faþã - din partea de
jos sau deasupra cuþitului.

Rezultatul constã în reducerea numãrului de
piese de mãrunþire ºi ameliorarea calitãþii pro-
duselor finite.

Revendicãri: 6
Figuri: 6

*

*     *

(54) Fodder mincing and cutting mill
(57) The invention relates to the food industry, in par-

ticular, to fodder mincing and cutting mills.
The mill contains a frame, bunkers, a bedplate,
a mincing chamber, a sieve. The bedplate is
horizontally installed on the frame legs. In the
upper part of the bedplate there are installed
two bunkers, a base assembly with bearings,
a magnetic column and in the lower part thereof
there are vertically installed the mincing cham-
ber, made in the form of a cylinder and the out-
let pipe. The sieve is installed between the
lower end of the cylinder and the upper end of
the outlet pipe. Inside the mincing chamber it
is vertically placed the drive shaft, one end is
installed into the base assembly with bearings,
on the other end being fixed a disk, horizontally
to the sieve surface. To the lower disk part there
are fixed flat knives at a distance of 3…5 mm,
parallel to the sieve surface,. The longitudinal
sides of the knives have bevels and edges,
formed by the inclined planes and placed at an
angle of 26…30° with the knife surface. The
bevels are placed: on the backside - above the
knife and on the front - from below or above the
knife.
The result consists in reducing the number of
mincing pieces and in improving the quality of
the final products.

Claims: 6
Fig.: 6
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O rice persoanã interesatã are dreptul sã cearã, în scris ºi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
 în parte a hotãrârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 30 noiembrie 2001 pentru

neîndeplinirea cel puþin a uneia dintre condiþiile prevãzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenþie, modificatã ºi completatã prin:  Legea nr. 788 din 26.03.1996 ºi Legea
nr. 1079-XIV din 23.06.2000.

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, 2001 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 and the Law No 1079-XIV of June 23, 2000, has not
been met.

FF9A Brevete de inven\ie acordate
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(51) A 01 G 7/00; G 01 N 21/00
(21) a 2000 0175
(22) 2000.10.18
(71)(73)  Institutul de Fiziologie a Plantelor al

Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova, MD
(72) TUDORACHE Gheorghe, MD; SCUTARU Iurii,

MD; TOMA Simion, MD; NEGRU Petru, MD;
ªIªCANU Gheorghe, MD; CHIRILOV Eleonora,
MD

(54) Metodã de determinare a rezistenþei la ger a
plantelor de viþã de vie

(57) Invenþia se referã la agriculturã, în particular la
viticulturã, la determinarea rezistenþei la ger a
plantelor de viþã de vie.
Esenþa invenþiei constã în elaborarea metodei
de determinare a rezistenþei la ger a plantelor
de viþã de vie, care include colectarea probelor
medii de la  planta studiatã, îngheþarea lor  într-
o termobarocamerã specialã, prepararea
mostrelor de liber/ochi, liofilizarea ºi mãcinarea
lor pânã la stare pulverulentã, extragerea
glucidelor ºi separarea lor prin cromatografie
preparativã în strat subþire de silicagel, eluarea
hexozelor glucozei ºi fructozei, trasarea spec-
trelor lor în domeniul infraroºu ºi mãsurarea
densitãþilor optice ale soluþiilor în regiunea
benzilor de absorbþie ce corespund oscilaþiilor
de valenþã asimetrice νas.OH(D1) ºi νas.CH2(D2).
Determinarea rezistenþei plantelor la ger se
realizeazã pe baza analizei comparative a
rapoartelor D1/D2 pentru planta studiatã ºi
soiul cunoscut. Cu cât raportul D1/D2 pentru
planta studiatã este mai mare în comparaþie
cu soiul cunoscut, cu atât este mai înaltã rezi-
stenþa plantelor la ger.
Rezultatul constã în majorarea preciziei de
determinare a rezistenþei la ger a plantelor de
viþã de vie.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Method of determining the vining plants frost
resistance

(57) The invention relates to the agriculture, in par-
ticular, to the viticulture, to determination of the
vining plants frost resistance.
Summary of the invention consists in the elabo-
ration of a method of determining the vining
plants frost resistance, including collection of

average samples from the investigated plants,
freezing thereof in a special thermal vacuum
chamber, preparation of bast/eye samples,
lyophilization and milling thereof up to the pul-
verulent state, extraction of glucides and sepa-
ration thereof by preparatory chromatography
in a thin layer of silica gel, elution of glucose
and fructose hexoses, tracing of spectra
thereof in the infra-red field and measurement
of optical densities in the absorption band re-
gion, corresponding to the asymmetric stretch-
ing vibrations νas.OH(D1) and νas.CH2(D2). Deter-
mination of the plant frost resistance  is carried
out on the basis of comparative analysis of the
ratios D1/D2 for the tested plant and the known
variety. The more the ratio D1/D2 for the tested
plant in comparison, with the known variety, the
higher the frost resistance of plants.
The result consists in increasing the precision
of determining the vining plants frost resis-
tance.

Claims: 1

(11) 1774 (13) F1
(51) A 01 H 1/00, 1/06
(21) a 2001 0006
(22) 2000.12.28
(71)(73)  Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) MOVILEANU  Valeriu, MD; POPA  Nicolae, MD
(54) Agent antimutagen
(57) Invenþia se referã la antimutagenezã, în spe-

cial la protecþia plantelor ºi poate fi aplicatã în
geneticã ºi selecþie.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã se
propune aplicarea acidului vanadofosforic în
calitate de agent antimutagen la plante.
Rezultatul invenþiei constã în activizarea proce-
selor fiziologice ºi biochimice.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Antimutagenic agent
(57) The invention relates to antimutagenesis, in

particular, to the plant protection and may be
used in genetics and selection.
Summary of the invention consists in that it is
proposed application of the vanadium-phos-
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The result of the invention consists in stirring
up the physiological and biochemical pro-
cesses to greater activity.

Claims: 1

(11) 1775 (13) F1
(51) A 23 L/02
(21) a 2000 0066
(22) 2000.04.13
(71)(72)(73)  ÞVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI

Larisa, MD
(54) Suc de fructe ºi legume cu miez
(57) Invenþia se referã la industria alimentarã ºi

anume la fabricarea sucurilor ºi bãuturilor cu
miez.
Sucul de fructe ºi legume cu miez conþine, în
% mas.: suc de struguri - 25…30, pulpã de
dovleac - 15…20, pulpã de morcovi - 12…18,
pulpã de scoruºe negre - 8…15 ºi sirop de
zahãr  cu concentraþia de 15…18% - 17…40.
Rezultatul constã în lãrgirea sortimentului de
sucuri cu miez,  majorarea conþinutului de
vitamine ºi îmbogãþirea produsului finit cu
microelemente de magneziu ºi iod.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Fruit and vegetable pulp juice
(57) The invention relates to the food industry,

namely to the production of pulp juices and
drinks.
The fruit and vegetable pulp juice contains, in
mass %: grape juice - 25…30, pumpkin pulp
- 15…20, carrot pulp - 12…18, ashberry pulp -
8…15 and sugar syrup in a concentration of
15…18% - 17…40.
The result consists in expanding the assort-
ment of pulp juices, increasing the content of
vitamins and enriching the final product with
magnesium and iodine microelements.

Claims: 1

(11)  1776 (13) F2
(51)  A 23 B 7/00

(21) 99-0209
(22) 1999.07.20
(71)(72)(73)  NICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC

Lidia, MD; ªLEAGUN Galina, MD
(54) Procedeu de obþinere a desertului de fructe

conservat
(57)   Invenþia se referã la domeniul industriei

alimentare ºi anume la procedeele de obþi-
nere a produselor de desert conservate pe
baza prunelor uscate.
Procedeul include prelucrarea prealabilã a
prunelor uscate, scoaterea sâmburilor,
umplerea lor cu miez de nucã, blanºarea
prunelor umplute într-o soluþie care conþine
hidraþi de carbon de concentraþia de 65…75%
mas. la temperatura de 85…107°C timp de
10…15 min, aºezarea lor în ambalaj, umple-
rea ambalajului cu soluþie alcoolicã cu tãria de
16…55% vol. ºi închiderea ambalajului.
Rezultatul constã în sporirea valorii biologice,
proprietãþilor gustative ºi de consum ale
deserturilor de fructe conservate pe baza
prunelor uscate.

Revendicãri: 3

*

*     *

(54) Process for obtaining of preserved fruit des-
sert

(57) The invention relates to the food industry,
namely to processes for obtaining of preserved
dessert products on base of dried plums.
The process includes pretreatment of dried
plums, removal of stones, stuffing thereof with
nut kernel, blanching of the stuffed plums in a
carbohydrate-containing solution having a
concentration of 65…75 mass % at a tem-
perature of 85…107°C during 10…15 min,
packing thereof up, filling of  packing with al-
cohol-containing solution having a strength of
16…55 vol. % and sealing of the packing.
The result consists in increasing the biologi-
cal value, the gustative and consumer proper-
ties of the preserved fruit desserts on base of
dried plums.

Claims: 3

(11)  1777 (13) F1
(51)  A 23 L 2/02
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(22) 2000.04.13
(71)(72)(73)  ÞVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI

Larisa, MD
(54) Bãuturã nealcoolicã de struguri ºi pomu-

ºoare
(57) Invenþia se referã la industria alimentarã ºi

anume la fabricarea sucurilor ºi bãuturilor
nealcoolice.
Bãutura nealcoolicã de struguri ºi pomuºoare
conþine, în % mas.: suc de struguri - 30…40,
suc de scoruºe negre - 15…30, sirop de zahãr
cu concentraþia de 12…15% - 40…45.
Rezultatul constã în majorarea conþinutului de
vitamine C,  β-caroten, PP, substanþe minerale,
precum ºi în lãrgirea sortimentului.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Non-alcoholic drink of grapes and berries
(57) The invention relates to the food industry,

namely to the production of juices and non-
alcoholic drinks.
The non-alcoholic drink of grapes and berries
contains, in mass %:  grape juice - 30…40,
ashberry juice - 15…30, sugar syrup in a con-
centration of 12…15% - 40…45.
The result consists in increasing the content
of vitamins C, β-carotene, PP, mineral sub-
stances, as well as in expanding the assort-
ment.

Claims: 1

(11) 1778 (13) F1
(51) A 61 B 17/00, 17/56
(21) a 2001 0090
(22) 2001.03.30
(71)(72)(73)  BOTEZATU Alexandru, MD
(54) Metodã de hernioplastie a herniilor

postoperatorii ventrale medii gigantice de
recidivã

(57) Invenþia se referã la medicinã, în special la
chirurgie.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã se
efectueazã douã incizii semiovale de la
apendicele xifoid pânã la muntele Venus,
excizia pielii ºi a þesutului celuloadipos

subcutanat, se preparã douã transplanturi ºi
o strie autodermice. Se efectueazã excizia
sacului herniar, se mobilizeazã aponevroza
peretelui abdominal anterior de la þesutul
celuloadipos subcutanat mai lateral cu 1…2
cm dupã liniile pararectale. Din ambele pãrþi
se secþioneazã aponevroza muºchilor oblici
externi ºi interni ai abdomenului pe linia
pararectalã, se deplaseazã muºchii drepþi ai
abdomenului împreunã cu tecile lor medial
pânã la adaptarea completã a marginilor, se
fixeazã pe linia albã a abdomenului cu stria
autodermicã, pe care se aplicã suturi inva-
ginante cu fire separate. Se suplinesc de-
fectele musculoaponevrotice pararectale cu
transplanturi autodermice unistratificate ºi se
sutureazã plaga.

Revendicãri: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Method of hernioplasty of the postoperative
ventral medial gigantic recidivative herniae

(57) The invention relates to medicine, namely to
surgery.
Summary of the invention consists in that two
semioval incisions are made from the xiphoid
appendix to the pubis, it is effected incision of
the skin and subcutaneous celluloadipose tis-
sue, there are prepared two autodermal trans-
plants and an autodermal strip. Afterwards it
is excised the hernial sac, it is mobilized the
aponeurosis of the anterior abdominal wall
from the subcutaneous celluloadipose tissue
going more laterally with 1…2 cm about the
pararectal lines. On both sides it is sectioned
the aponeurosis of the external and internal
oblique abdominis muscles on the pararec-
tal line, the rectus abdominis muscles are dis-
placed together with their sheaths medially to
the full adaptation of the edges, afterwards they
are fixed in the course of white line of the ab-
domen with the autodermal strip, onto which
there are applied implanted interrupted su-
tures. The pararectal musculoaponeurotic
defects are compensated for unistratal auto-
dermal transplant and the wound is sutured.

Claims: 1
Fig.: 3
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I(11) 1779 (13) F1

(51) A 61 K 31/05, 31/122, 47/10, 47/12, 47/32,
47/38; A 61 P 31/04, 31/10; C 07 C 46/10

(21) a 2001 0206
(22) 2001.06.29
(71)(73) Întreprinderea mixtã moldo-franco-românã

“EUROFARM”, S.R.L., MD
(72) RUSU Vasile, MD; CASIAN Igor, MD; CASIAN

Ana, MD; VALICA Vladimir, MD; GHICAVÂI Vic-
tor, MD; GAVRILUÞA Vadim, MD

(54) Compoziþie dermatologicã peliculogenã cu
juglonã (variante)

(57) Invenþia se referã la farmaceuticã, în special
la remedii care formeazã la evaporare pelicule
cu acþiune bactericidã ºi antimicoticã.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã compo-
ziþia dermatologicã peliculogenã conþine
ingredientul activ juglonã, agent peliculogen
Eudragit L (varianta 1) sau etilcelulozã  (va-
rianta 2), acid citric cu funcþia de stabilizator,
glicerinã ºi alcool benzilic ca plastifianþi ºi
alcool etilic în urmãtorul raport (% mas.):
 juglonã 0,10...0,30
acid citric 0,01...0,20
Eudragit L 4,00...6,00   (varianta 1)
etilcelulozã 2,00...4,00  (varianta 2)
glicerinã 1,50...3,00  (varianta 1)

2,00...5,00  (varianta 2)
alcool benzilic 3,00...7,00  (varianta 1)

4,00...6,00  (varianta 2)
alcool etilic restul.

Revendicãri: 2

*

*     *

(54) Dermatologic film-forming composition with
juglone (variants)

(57) The invention relates to the pharmaceutics, in
particular, to remedies forming at evaporation
films with bactericidal and antimycotic action.
Summary of the invention consists in that the
dermatologic film-forming composition con-
tains an active ingredient juglone, a film-form-
ing agent Eudragit L (variant 1) or ethyl cellu-
lose (variant 2), citric acid in the capacity of sta-
bilizer, glycerine and benzyl alcohol as
plastifiers and ethyl alcohol in the following
ratio (mass %):
juglone 0,10…0,30
citric acid 0,01…0,20
Eudragit L 4,00…6,00 (variant 1)

ethyl cellulose 2,00…4,00 (variant 2)
glycerine 1,50…3,00 (variant 1)

2,00…5,00 (variant 2)
benzyl alcohol 3,00…7,00 (variant 1)

4,00…6,00 (variant 2)
ethyl alcohol the rest.

Claims: 2

(11) 1780 (13) F1
(51) A 61 K 31/41, 31/065; A 61 P 1/16
(21) a 2001 0032
(22) 2001.02.02
(71)(73)  Universitatea de Stat de Medicinã ºi

Farmacie “Nicolae Testemiþanu” din Republica
Moldova, MD

(72) DUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; TCACIUC
Eugen, MD

(54) Metodã de tratament al pacienþilor cu ciroze
hepatice

(57) Invenþia se referã la medicinã ºi anume la
hepatologie.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã pacienþilor
cu ciroze hepatice concomitent cu admini-
strarea hepatoprotectoarelor ºi vitaminelor
suplimentar timp de 27…35 de zile li se
administreazã losartan câte 0,0125…0,025 g
o datã pe zi per os.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Method of treatment of patients with hepatic
cirrhosis

(57) The invention relates to medicine, namely to
hepatology.
Summary of the invention consists in that con-
comitantly with the administration of hepato-
protectors and vitamins, the patients with he-
patic cirrhosis are additionally administered
during 27…35 days losartan for 0,0125…0,025
g one time a day per os.

Claims: 1

(11)  1781 (13) F1
(51)  A 61 K 31/458; A 61 P 17/02
(21)  a 2001 0078
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(71)(73)  RAEVSCHI Elena, MD; REMIª Vladimir, MD
(72) RAEVSCHI Elena, MD; REMIª Vladimir, MD;

VLADANOV Ion, MD
(54) Metodã de profilaxie a formãrii de cicatrice
(57) Invenþia se referã la  dermatologia cosmeticã

ºi este destinatã  preîntâmpinãrii formãrii de
cicatrice pe piele dupã crioterapie  ºi  dupã
efectuarea intervenþiilor chirurgicale.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã pe piele
pe locul intervenþiei chirurgicale dupã termi-
narea ei în decurs de 2…3 ore se aplicã reme-
diul care în calitate de agent activ conþine
izoniazidã într-o cantitate eficientã.

Revendicãri: 4
Figuri: 2

*

*     *

(54) Method of cicatrice formation prophylaxis
(57) The invention relates to the cosmetic derma-

tology and it is destined for the prevention of
cicatrice formation on the skin after criotherapy
and after performance of surgical interven-
tions.
Summary of the invention consists in that on
the skin in the place of surgical intervention it
is administered during 2…3 hours a remedy
containing an effective quantity of isoniazid in
the capacity of active agent.

Claims: 4
Fig.: 2

(11) 1782 (13) F1
(51) A 61 K 35/66; A 23 K 1/00
(21) a 2001 0004
(22) 2000.12.28
(71)(73)  Universitatea de Stat din Moldova, MD;

Universitatea Agrarã de Stat din Moldova, MD
(72) RUDIC Valeriu, MD; MACARI Vasile, MD;

CHIRIAC Tatiana, MD; BEJENARU Marcel, MD
(54) Procedeu de stimulare a productivitãþii

iepurilor de puf
(57) Invenþia se referã la zootehnie, în special la

cuniculiculturã ºi poate fi utilizatã pentru
majorarea productivitãþii iepurilor de puf.
Procedeul propus de stimulare a produc-
tivitãþii iepurilor de puf include administrarea
unui stimulator, drept care se utilizeazã

preparatul medicamentos care conþine extract
din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina
platensis  CNM-CB-02 în concentraþie de
0,1…1,0% de substanþã uscatã în soluþie
fiziologicã, administrat intramuscular de 3 ori
pânã la ºi dupã recoltarea pufului în dozã de
0,1…2,5 ml/cap.
Rezultatul constã în majorarea indicilor
productivitãþii animalelor prin ameliorarea
proceselor metabolice în organism.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Process for stimulating productivity of fur-
producing rabbits

(57) The invention relates to zootechny, in particu-
lar, to rabbit-breeding and may be used for in-
creasing the productivity of fur-producing rab-
bits.
The proposed process for stimulating the pro-
ductivity of fur-producing rabbits includes ad-
ministration of a stimulator, in the capacity of
which is used the medicinal preparation, con-
taining extract the Spirulina platensis CNM-CB-
02 cyanobacterium strain biomass in a con-
centration of 0,1…1,0% of dry substance in
physiological solution, administered intra-
muscular three times before and after removal
of the fur in a dose of 0,12,5 ml/copy.
The result consists in increasing the produc-
tion indices to animals by amelioration of
metabolic processes in the organism.

Claims: 1

(11) 1783 (13) F1
(51) A 61 K 35/78; A 61 P 25/08
(21) a 2001 0001
(22) 2000.12.26
(71)(73)  Universitatea de Stat de Medicinã ºi

Farmacie “Nicolae Testemiþanu” din Republica
Moldova, MD

(72) SCHIÞCO Olga, MD; GOTONOGA Maria, MD
(54) Metodã de tratament al epilepsiei
(57) Invenþia se referã la medicinã ºi anume la

neurologie.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã conco-
mitent cu administrarea preparatelor anti-
convulsante se administreazã timp de 50…70
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Ide zile  Gotu Cola câte 90…740 mg ºi Cal Mag

Chelate TM câte 1,2…4,6 g de 1…2 ori pe zi.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Method of epilepsy treatment
(57) The invention relates to medicine, namely to

neurology.
Summary of the invention consists in that con-
comitantly with the administration of anticonvul-
sant preparations during 50…70 days it is ad-
ministered Gotu Cola for 90…740 mg and Cal
Mag ChelateTM for 1,2...4,6 g 1…2 times a  day.

Claims: 1

(11) 1784 (13) F1
(51) A 63 B 49/00, 51/00, 59/04
(21) a 2000 0150
(22) 2000.09.20
(71)(72)(73)  ZAGORODNIUC Victor, MD
(54) Rachetã  de tenis
(57) Invenþia se referã la sport, în special la

rachetele de tenis.
Racheta de tenis conþine mâner ºi jantã, pe
care este întinsã o plasã din coarde. De o parte
ºi de alta a plasei din coarde, la distanþã de la
ea, sunt întinse coarde longitudinale supli-
mentare.
Rezultatul constã în posibilitatea de comu-
nicare mingii, pe lângã miºcarea rectilinie, ºi
a miºcãrii de rotaþie.

Revendicãri: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Tennis racket
(57) The invention relates to sport, in particular to

tennis rackets.
The tennis racket contains a handle and a rim,
into which it is stretched a string net. On the
one and the other side of the string net, at a
distance from it, there are stretched supple-
mentary longitudinal strings.
The result consists in the possibility of com-

municating the ball, alongside the rectilinear
motion, the rotary motion as well.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1785 (13) B2
(51) B 07 B 1/50, 1/54
(21) 99-0255
(22) 1999.10.26
(71)(73)  Institutul de Cercetãri ªtiinþifice ºi Construcþii

Tehnologice pentru Mecanizarea ºi Electri-
ficarea Complexului Agroindustrial, MD

(72) HÃBÃªESCU Ion, MD; ªUMILA Alexandru, MD;
GUSAROV Ghenadie, MD; OLEXIUC  Anatolie, MD

(74) OLEXIUC Anatolie, MD
(54) Dispozitiv de curãþare a sitelor plane
(57) Invenþia se referã la industria alimentarã, în

particular la dispozitive de curãþare a sitelor
plane.
Dispozitivul conþine elemente de percuþie care
sunt amplasate în interiorul cadrului cu sitã
perforatã ºi cu fund dublu. Elementul de
percuþie este executat în formã de disc cu
suport cilindric în formã de tijã, îmbinatã rigid
cu discul dupã axa longitudinalã sau este
executat dintr-o bucatã, sau în formã de arc
elicoidal, fixat rigid cu capãtul superior de disc,
iar cu cel inferior - de suprafaþa fundului dublu.
Pe suprafaþa fundului dublu sunt fixate celule
cilindrice. Partea inferioarã a suportului
cilindric este amplasatã în interiorul celulei
cilindrice. Elementul de percuþie se sprijinã pe
suprafaþa fundului dublu ºi se deplaseazã liber
atât pe ea cât ºi în interiorul celulei cilindrice.
Distanþa dintre punctele extreme ale suportului
cilindric ºi discului în secþiunea diametralã a
elementului de percuþie este mai mare decât
distanþa dintre suprafaþa sitei perforate ºi
suprafaþa fundului dublu.
Rezultatul constã în majorarea acþiunilor de
percuþie ºi ameliorarea curãþãrii orificiilor sitei.

Revendicãri: 3
Figuri: 4

*

*     *

(54) Device for cleaning plane sieves
(57) The invention relates to the food industry, in

particular, to devices for cleaning plane sieves.
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which are placed inside the frame with perfo-
rated sieve and bottom plate. The percussion
element is made in the form of a disk with cy-
lindrical support in the form of a rod, rigidly
joined with the disk about the longitudinal axis
or it is made of one piece, or in the form of a
helical spring, the upper end of which being
rigidly fixed to the disk and the lower one - to
the bottom plate surface. On the bottom plate
surface there are fixed cylindrical cells. The
lower part of the cylindrical support is placed
inside the cylindrical cell. The percussion ele-
ment relies on the bottom plate surface and
freely displaces both on it and inside the cylin-
drical cell. The distance between the extreme
points of the cylindrical support and the disk
in the diametrical section of the percussion
element is greater than the distance between
the surface of the perforated sieve and the
surface of the bottom plate.
The result consists in increasing the percussion
actions and in improving the mesh cleaning.

Claims: 3
Fig.: 4

(11) 1786 (13) F2
(51)  B 43 M 11/00; B 65 D 1/00; B 20 L 23/20; F 16

N 3/00
(21) 98-0140
(22) 1998.06.16
(71)(73)  BURCIU Andrei, MD
(72) BURCIU Victor, MD; BURCIU Andrei, MD
(54) Dispozitiv de depunere a soluþiei pe suprafaþã
(57) Invenþia se referã la rechizite de birou ºi la

capacitãþi cu destinaþie generalã, în particular
la dispozitive pentru depunerea soluþiei pe
diverse suprafeþe.
Dispozitivul conþine un rezervor, dotat la un
capãt cu un dop cu reborduri, iar la celãlalt
capãt cu un gât cu canal de ieºire a soluþiei.
Gâtul este închis cu un capac cu tijã, un capãt
al cãreia este încastrat în corpul capacului, iar
celãlalt capãt al tijei este trecut prin canalul
gâtului. Capãtul rezervorului dotat cu dop cu
reborduri serveºte pentru alimentarea cu
soluþie. Esenþa invenþiei constã în aceea cã
rezervorul este rigid, iar dopul cu reborduri
conþine un sãculeþ elastic gofrat cu fund rigid.
Sãculeþul elastic gofrat poate fi instalat în

interiorul sau exteriorul dopului, iar dopul este
închis cu un cãpãcel. Sãculeþul elastic gofrat,
dopul ºi cãpãcelul sunt unite între ele. Dispo-
zitivul este înzestrat cu ajutaje amovibile.
Rezultatul constã în depunerea soluþiei pe o
suprafaþã de lungimea ºi grosimea necesarã,
efectuarea acceleratã a lucrãrilor miniaturale,
transportarea dispozitivului în diferite capa-
citãþi.

Revendicãri: 6
Figuri: 1

*

*     *

(54) Device for solution application on the surface
(57) The invention relates to the stationery and all-

purpose capacities, in particular, to devices for
solution application on different surfaces.
The device contains a reservoir, provided at
one end with a cork with bulges and at the other
end with a neck with solution outlet port. The
neck  is closed with a cover with rod, one end
of which is embedded into the cover body and
the other end of the rod passes through the
neck port. The reservoir end provided with a
cork with bulges serves for solution supply.
Summary of the invention consists in that the
reservoir is made rigid and the cork with
bulges contains an elastic goffered bag with
rigid bottom. The elastic goffered bag can be
installed inside or outside the cork, and the
cork is closed with a small cover. The elastic
goffered bag, the cork and the small cover are
joined with each other. The device is provided
with removable nozzles.
The result consists in applying the solution on
a surface of required length and thickness, in
the accelerated accomplishment of the works
and transportation of the device in different ca-
pacities.

Claims: 6
Fig.: 1

(11) 1787 (13) F2
(51) C 07 D 211/70; C 07 C 61/39, 69/757
(21) 97-0146
(22) 1995.07.28
(31) 08/304,074
(32) 1994.09.12
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I(33) US

(85) 1997.04.11
(86) PCT/US95/09511, 1995.07.28
(87) WO 96/08473; 1996.03.21
(71)(73)  WARNER-LAMBERT COMPANY, US
(72) BUTLER, Donald, Eugene, US; GAILEY,

Jodette, US; SMITH, William, John, III, US;
WUSTRROW, David, Juergen, US

(74) SIMANENKOVA Tatiana, MD
(54) Procedeu de obþinere a R(+)1,2,3,6-tetra-

hidro-4-fenil-1-[(3-fenil-3-ciclohexenã-1-
il)metil]piridinei ºi compuºi intermediari

(57) Invenþia se referã  la domeniul chimiei, în
particular la un procedeu de obþinere a
R(+)1,2,3,6-tetrahidro-4-fenil-1-[(3-fenil-3-
ciclohexenã-1-il)metil]piridinei ºi a compuºilor
intermediari aplicaþi în neurologie ºi psihiatrie.
Se descrie un procedeu de obþinere a
R(+)1,2,3,6-tetrahidro-4-fenil-1-[(3-fenil-3-
ciclohexenã-1-il)metil]piridinei prin sintezã
nouã, în care acidul 5-oxo-3-fenil-3-ciclo-
hexencarboxilic se transformã, în cinci etape,
în produsul necesar, de asemenea proce-
deele de obþinere a acidului 5-oxo-3-fenil-3-
ciclohexencarboxilic, utilizând cinconidinã
pentru obþinerea acidului (S) 5-oxo-3-fenil-3-
ciclohexencarboxilic sau α-chemotripsinei
pentru hidroliza selectivã a n-butil 5-oxo-3-
fenil-3-ciclohexencarboxilatului cu obþinerea
acidului (S) 5-oxo-3-fenil-3-ciclohexencarbo-
xilic, precum ºi a altor compuºi intermediari
valoroºi, utilizaþi în aceste procedee.  

Revendicãri: 39

*

*     *

(54) Process for obtaining of R(+)1,2,3,6-tetra-
hydro-4-phenyl-1-[(3-phenyl-3-cyclohexene-
1-yl)methyl] of pyridine and intermediate
compounds

(57) The invention relates to chemistry, in particu-
lar, to a process for obtaining of  R(+)1,2,3,6-
tetrahydro-4-phenyl-1-[(3-phenyl-3-cyclo-
hexene-1-yl)methyl] of pyridine and of interme-
diate compounds applied in neurology and
psychiatry.
It is described a process for obtaining of
R(+)1,2,3,6-tetrahydro-4-phenyl-1-[(3-phenyl-
3-cyclohexene-1-yl)methyl] of pyridine by new
synthesis, wherein 5-oxo-3-phenyl-3-cyclohe-
xene carboxylic acid is transformed into the de-

sired product, in five stages, as well as pro-
cesses for obtaining of 5-oxo-3-phenil-3-
cyclohexene carboxylic acid, using zinconidine
for obtaining of (S) 5-oxo-3-phenyl-3-cyclo-
hexene carboxylic acid or α-chemotrypsin for
selective  hydrolysis n-butyl 5-oxo-3-phenyl-3-
cyclohexenecarboxylate for obtaining of (S) 5-
oxo-3-phenyl-3-cyclohexenecarboxylic acid, as
well as other valuable intermediate com-
pounds used in these processes.

Claims: 39

(11) 1788 (13) F2
(51) C 07 H 17/08; A 61 K 31/70; A 61 P 31/04
(21) 97-0243
(22) 1995.12.07
(31) M194A002496
(32) 1994.12.13
(33) IT
(85) 1997.07.10
(86) PCT/EP95/04815, 1995.12.07
(87) WO 96/18633, 1996.06.20
(71)(73)  ZAMBON GROUP S.P.A., IT
(72) PELLACINI, Franco, IT; SCHIOPPACASSI,

Giovanna, IT; ALBINI, Enrico, IT; BOTTA,
Daniela, IT; ROMAGNANO, Stefano, IT;
SANTANGELO, Francesco, IT

(74) BABAK Alexandr, MD
(54) Derivaþi de 9-O-oximã a Eritromicinei A,

compoziþie farmaceuticã pe baza lor ºi
metodã de tratament al bolilor infecþioase

(57) Invenþia se referã la derivaþii Eritromicinei A (I)
cu activitate antibioticã împotriva  microorga-
nismelor grampozitive ºi gramnegative, având
urmãtoarea formulã:

în care substituenþii au semnificaþia indicatã
în descriere. În afarã de aceasta, mai sunt re-
vendicate o compoziþie farmaceuticã ºi o
metodã  de tratament al bolilor infecþioase, în
particular al malariei.

Revendicãri: 7
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maceutical composition on base thereof and
method of treatment of infectious diseases

(57) The invention relates to the Erythromycin A(I)
derivatives, possessing antibiotic properties
against the gram-positive and gram-negative
 microorganisms having the following formula:

        

wherein the substituents are designated in the
description. Furthermore, there are also
claimed a pharmaceutical composition and a
method of treatment of infectious diseases, in
particular of malaria.

Claims: 7

(11) 1789 (13) F1
(51) C 09 K 17/02
(21) a 2000 0148
(22) 2000.09.07
(71)(73)  Institutul de Fiziologie a Plantelor al

Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova, MD
(72) LISNIC ªtefan, MD; TOMA Simion, MD; TITICA

Melania, MD
(54) Procedeu de reglare a denitrificãrii solului
(57) Invenþia se referã la agriculturã ºi poate fi

utilizatã pentru diminuarea semnificativã a
procesului de denitrificare a solului.
Esenþa invenþiei constã în selectarea probelor
de sol,  administrarea în ele a microelemen-
telor B, Mn, Zn, Mo ºi determinarea în probe  a
activitãþii nitratreductazei. Microelementele
sunt administrate în sol în astfel de combinaþii
ºi rapoarte, încât sã corespundã inhibãrii
maxime a activitãþii nitratreductazei, iar doza de
fiecare microelement  variazã de la 2 pânã la
6 kg/ha.
Rezultatul constã  în diminuarea semnificativã
a procesului de denitrificare.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Process for regulation of soil denitrification
(57) The invention relates to the agriculture and may

be used for significant diminution of the soil
denitrification process.

Summary of the invention consists in the se-
lection of soil samples, administration therein
of microelements B, Mn, Zn, Mo and determi-
nation in the samples of the nitrate reductase
activity. The microelements are administered
into the soil in such combinations and ratios
that correspond to the maximum inhibition of
the nitrate reductase activity and the dose of
each microelement varies from 2 to 6 kg/ha.
The result consists in the significant diminu-
tion of the denitrification process.

Claims: 1

(11) 1790 (13) F1
(51) C 10 M 125/04; C 10 N 10:08; 30:06; 50:10
(21) a 2000 0212
(22) 2000.12.19
(71)(73)  Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) CRÃCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD;

CRÃCIUN Svetlana, MD; MORARU Victor, MD
(54) Lubrifiant de placare a metalelor
(57) Invenþia se referã la materialele de lubrifiere

ºi poate fi utilizatã pentru gresarea diferitelor
subansambluri de frecare suprasolicitate.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã lubrifiantul
de placare a metalelor ce conþine 8-oxichi-
nolinã ºi  lubrifiant consistent de sãpun
conþine suplimentar  produsul interacþiunii
caprolactamei  cu hidroxidul de cupru în
urmãtorul raport al componentelor  (% mas.):
8-oxichinolinã                                            0,05...0,15
produsul interacþiunii caprolactamei
cu hidroxidul de cupru                               5...20
lubrifiant consistent de sãpun                     restul.
Rezultatul invenþiei constã în sporirea proprie-
tãþilor de antigripare a materialului de lubrifiere
propus.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Lubricant for metal cladding
(57) The invention relates to lubricants and may be

used for greasing of different filled friction as-
semblies.
Summary of the invention consists in that the
lubricant for metal cladding containing 8-
oxyquinoline and soap grease, supplemen-
tary contains the caprolactam and copper hy-
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component ratio (mass %):
8-oxyquinoline 0,05…0,15
caprolactam and copper hydroxide
interaction product 5…20
soap grease  the rest.
The result of the invention consists in increas-
ing the anti-fretting properties of the proposed
lubricant.

Claims: 1

(11) 1791 (13) F1
(51) C 10 M 125/04 C 10 N 10:08; 30:06; 50:10
(21) a 2001 0005
(22) 2000.12.28
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) CRÃCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe,

MD; CRÃCIUN Svetlana, MD; SAJIN Tudor, MD;
MORARU Victor, MD

(54) Lubrifiant de placare a metalelor
(57) Invenþia se referã la materialele de lubrifiere

ºi poate fi utilizatã pentru gresarea diferitelor
subansambluri de frecare suprasolicitate.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã lubrifiantul
de placare a metalelor ce conþine anilinã,
aldehidã salicilicã ºi  lubrifiant consistent de
sãpun conþine suplimentar produsul inter-
acþiunii caprolactamei cu hidroxidul de cupru
în urmãtorul raport al componentelor  (%
mas.):

             anilinã                                                       0,1...0,4
aldehidã salicilicã                                     0,15...0,6
produsul interacþiunii caprolactamei
cu hidroxidul de cupru                              5...20
lubrifiant consistent de sãpun                    restul.
Rezultatul invenþiei constã în sporirea pro-
prietãþilor de antigripare a materialului de
lubrifiere propus.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Lubricant for metal cladding
(57) The invention relates to lubricants and may be

used for oiling of filled friction assemblies.
Summary of the invention consists in that the
lubricant for metal cladding contains aniline,
salicylaldehyde and soap grease, it supple-
mentary contains the caprolactam and copper

hydroxide interaction product in the following
component ratio (mass %):
aniline 0,1…0,4
salicylaldehyde 0,15…0,6
caprolactam and copper interaction
product 5…20
soap grease the rest.
The result of the invention consists in increas-
ing the anti-fretting properties of the proposed
lubricant.

Claims: 1

(11) 1792 (13) F1
(51) C 30 B 29/50
(21) a 2000 0210
(22) 2000.12.18
(71)(73)  Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) GAGARA Liudmila, MD; GAªIN Petru, MD;

REVENCO Mihail, MD; TIMCO Ludmila, MD
(54) Procedeu de preparare a straturilor de

sulfurã de cadmiu
(57) Invenþia se referã la un procedeu de preparare

a straturilor fotosensibile de sulfurã de
cadmiu, care pot fi utilizate în calitate de
componente pentru aparate optoelectronice ce
funcþioneazã în gama de unde scurte.
Procedeul include încãlzirea unui suport din
sticlã sau siliciu pânã la temperatura de
300…350°C, pulverizarea pe el a unui ames-
tec din sare de cadmiu ºi agent complexant în
solvent. În calitate de sare de cadmiu se
foloseºte Cd(NO3)2, în calitate de agent
complexant - tiosemicarbazidã în solvent, în
cantitãþi echimolare, iar în calitate de solvent -
dimetilformamidã. Amestecul din Cd(NO3)2 ºi
tiosemicarbazidã în dimetilformamidã se
pulverizeazã la temperatura camerei timp de
40…50 s.

Revendicãri: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process for preparation of cadmium sul-
phide layers

(57) The invention relates to processes for prepa-
ration of photosensitive cadmium sulphide
layers, which can be used as components for
optoelectronic apparatus, functioning over a
short wave range.
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con support up to a temperature of
300…350°C, atomization thereon of a mixture
of cadmium salt and complexing agent in sol-
vent. As cadmium salt is used Cd(NO3)2, as
complexing agent - thiosemicarbazide in sol-
vent, in the equimolar amount, and as solvent
- dimethyl formamide. The mixture of Cd(NO3)2

and thiosemicarbazide in dimithyl formamide
is atomized at the room temperature during
40…50 s.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1793 (13) B2
(51) F 02 B 19/02, 75/02
(21) 96-0036
(22) 1994.06.23
(31) 9313258.7; 9321126.6; 9403548.2
(32) 1993.06.26; 1993.10.13; 1994.02.24
(33) GB
(85) 1995.12.25
(86) PCT/GB94/01354, 1994.06.23
(87)  WO 95/00752, 1995.01.05
(71)(73)  COVENTRY UNIVERSITY, GB; MERRITT,

Dan, GB
(72) MERRITT Dan, GB
(74) GLAZUNOV Nicolae, MD
(54) Motor cu ardere internă şi procedeu de

funcţionare a lui
(57) Motorul cu ardere internă conţine una sau mai

multe perechi de primul şi al doilea cilindri
(12, 14), volumul de lucru al primului cilindru
(12) este mai mare decât al celui de-al doilea
cilindru (14), precum şi corespunzător primul
şi al doilea pistoane (16, 18). Al doilea piston
(18) este dotat cu o tijă de acţionare (234) şi
împarte al doilea cilindru (14) în primul volum
(15a), conţinând tija de acţionare a pistonului
al doilea, şi al doilea volum (15b) între cele
două pistoane. Primul cilindru (12) este dotat
cu niplul de admisiune a aerului (25) şi niplul
de evacuare (27). Între cele două pistoane (16,
18) se formează spaţiul comun de ardere,
când pistoanele se află în poziţiile punctului
mort interior, iar spaţiul de ardere conţine al
doilea volum (15b). Mijloacele de transfer (39,
128) asigură posibilitatea curgerii gazului între
primul volum (15a) şi spaţiul de ardere spre
sfârşitul cursei de compresiune, atunci când

mijlocul de blocare (128) frânează mişcarea
amestecului de combustibil şi aer din primul
volum în al doilea până la sfârşitul cursei de
compresiune a pistonului al doilea (18).
Injectorul (34) alimentează primul volum cu
combustibil în timpul cursei de aspiraţie a
pistonului al doilea. Motorul de asemenea
este dotat cu un mijloc de acţionare pentru
punerea în mişcare a celui de-al doilea pis-
ton (18), care conţine un mijloc de blocare a
celui de-al doilea piston (18) în poziţ ia
punctului mort interior pe parcursul unei părţi
a cursei utile a primului piston (16).
Se propune de asemenea procedeul de func-
ţionare a acestui motor.

Revendicări: 75
Figuri: 26

*

*     *

(54) Internal combustion engine and process for
operation thereof

(57) The internal combustion engine contains one
or more pairs of the first and second cylinders
(12, 14), by that the first cylinder (12) has a
greater working volume than the second cyl-
inder (14), as well as the corresponding first
and second pistons (16, 18). The second pis-
ton (18) is provided with the driving rod (234)
and divides the second cylinder (14) into the
first volume (15a), containing the driving rod
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(15b) between the two pistons. The first cylin-
der (12) is provided with an air inlet pipe (25)
and an outlet pipe (27). Between the two pis-
tons (16, 18), it is formed the combustion
space, when the pistons are in the positions
of the internal dead centre, the combustion
space with that contains the second volume
(15b). The transferal means (39, 128) provide
for the gas flow possibility between the first
volume (15a) and the combustion space to the
compression stroke and just as the release
mean (128) arrests the air and fuel mixture
movement from the first volume into the sec-
ond volume till the end of the compression
stroke of the second piston (18). The injector
(34) feeds the fuel into the first volume during
the suction stroke of the second piston. The
engine is also provided with a driving mean
for setting in motion of the second piston (18),
which includes a retention mean, retaining the
second piston (18) in the internal dead centre
position during one part of the working stroke
of the first piston (16).
It is also proposed a process for operation of
such engine.

Claims: 75
Fig.: 26

(11) 1794 (13) F1
(51) F 24 H 1/08
(21) a 2000 0199
(22) 2000.11.27
(71)(72)(73) PROCOPIUC Serghei, MD
(54) Cazan de încãlzit apã cu gaz
(57) Invenþia se referã la termotehnicã, în particu-

lar la cazane pentru încãlzirea încãperilor loca-
tive.
Cazanul conþine focar, schimbãtor de cãldurã
cu secþiune pãtratã, un perete vertical al cãruia
este executat cu o proeminenþã, reflector de
cãldurã fixat pe peretele opus. Proeminenþa
majoreazã suprafaþa de încãlzire a schimbã-
torului de cãldurã, iar reflectorul turbioneazã
undele de cãldurã emise la arderea gazelor
ºi le reflectã repetat, contribuind la majorarea
randamentului.
Cazanul este dotat cu racorduri din stânga ºi
din  dreapta de admisiune a apei reci ºi de
evacuare a apei fierbinþi, ceea ce faciliteazã
procesul de conectare la sistemul de încãlzire.

Amplasarea coºului de fum orizontal face
posibilã evacuarea produselor de ardere în
afara încãperii prin orificiul executat în perete
ºi nu necesitã un coº vertical de fum.

Revendicãri: 3
Figuri: 2

*

*     *

(54) Gas-fired hot-water boiler
(57) The invention relates to heat engineering, in

particular to heating boilers for living accom-
modation.
The boiler contains a furnace, a heat exchanger
of square cross section, one vertical wall of
which is made with a prominence, a heat re-
flector fixed on the opposite wall. The promi-
nence presence increases the heating surface
of the heat exchanger and the reflector revolves
the heat waves formed during  gas combus-
tion and reflects them many times favouring
the increase of efficiency.
The boiler is provided with left and right pipes
for cold water supply and hot water removal
that facilitates the process of connection to the
heating system.
The horizontal placement of the smoke flue pro-
vides for the outlet of the combustion products
outside through the opening made into the wall
and does not require a vertical smoke flue.

Claims: 3
Fig.: 2

(11) 1795 (13) F1
(51) F 24 H 1/08
(21) a 2000 0200
(22) 2000.11.27
(71)(72)(73)  PROCOPIUC Serghei, MD
(54) Cazan de încãlzit apã cu gaz
(57) Invenþia se referã la termotehnicã, în particu-

lar la cazane destinate încãlzirii încãperilor
locative.
Cazanul conþine focar, schimbãtor de cãldurã
cu secþiune pãtratã, doi pereþi opuºi ai cãruia
sunt executaþi cu proeminenþe amplasate una
deasupra alteia, formând între ele un canal în
zigzag, suprafaþa cãruia mãreºte schimbul de
cãldurã, contribuind la majorarea randamen-
tului cazanului.
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din dreapta de admisiune a apei reci ºi de
evacuare a apei fierbinþi, ceea ce faciliteazã
procesul de conectare la sistemul de încãlzire.

Revendicãri: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Gas-fired hot-water boiler
(57) The invention relates to heat engineering, in

particular to heating boilers for living accom-
modation.
The boiler contains a furnace, a  heat ex-
changer of square section, two opposite walls
of which are made with prominences placed
one above the other, forming between them a
zigzag channel, the surface of which increases
the heat exchange, favouring the increase of
the boiler efficiency.
The boiler is provided with left and right pipes
for cold water supply and hot water removal,
that facilitates the process of connection to the
heating system.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1796 (13) B1
(51) G 10 D 7/06
(21) a 2001 0103
(22) 2001.04.18
(71)(72)(73)  SAVA Nicolae, MD
(74) ªCERBAN Pavel, MD
(54) Taragot
(57) Invenþia se referã la instrumentele muzicale de

suflat cu ancie vibrantã, în special la taragot.
Taragotul este constituit din muºtiuc cu ancie,
corp demontabil cu tub conic sonor lãrgit spre
partea inferioarã, gãuri sonore, pavilion, clape
ºi pârghii. Noutatea este aceea cã unghiul
înclinãrii pãrþii interne a tubului sonor faþã de
axa tubului este de 1°35'…1°45';  raportul
dintre diametrul tubului sonor mãsurat de la
pavilion ºi diametrul acestui tub mãsurat din
partea muºtiucului constituie 4,6…5,7; raportul
dintre înãlþimea tubului conic sonor mãsuratã
de la începutul muºtiucului pânã la baza
tubului sonor din partea pavilionului ºi înãlþimea
gãurilor sonore numãrate consecutiv de la
muºtiuc spre pavilion, precum ºi raportul dintre

înãlþimea  tubului sonor mãsuratã de la
începutul muºtiucului pânã la centrul gãurilor
sonore ºi diametrul acestor gãuri constituie
anumite mãrimi prestabilite.
Confecþionarea taragotului cu dimensiunile
menþionate mai sus dã posibilitate de a crea
un taragot în acordajul fix în “Si bemol” (B) ºi
diapazonul de trei  octave - de la “Si bemol”
din octava mare pânã la “la” din octava a treia.
Lãrgirea diapazonului este însoþitã ºi de
îmbunãtãþirea calitãþilor sonore ale taragotului.

Revendicãri: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Tarogato
(57) The invention relates to the musical wind-in-

struments with vibrating reed, in particular to
a tarogato.
The tarogato consists of a mouthpiece with
reed, dismountable body with a conic sound
tube, enlarged towards the lower part, sound
openings, a bell mouth, vents and levers. Nov-
elty consists in that the inclination angle of the
internal part of the sound tube about the axis
of the tube constitutes 1°35'…1°45'; the rela-
tionship between the diameter of the sound
tube, measured from the bell mouth and the
diameter of the said tube, measured from the
mouthpiece constitutes 4,6…5,7; the relation-
ship between the height of the conic sound
tube, measured from the start of the mouth-
piece to the base of the sound tube from the
bell mouth and the height of the sound open-
ings consecutively numbered from the mouth-
piece to the bell mouth, as well as the relation-
ship between  the height of the sound tube,
measured from the start of the mouthpiece to
the center of the sound openings and the di-
ameter of the said openings constitute certain
prescribed values.
The manufacture of the tarogato with the afore-
mentioned dimensions gives the possibility to
create a tarogato with fixed tuning in “Si-flat” (B)
and a range of three octaves - from “Si-flat” of
the big octave to “la” of the third octave. Enlarge-
ment of the range is also accompanied by the
improvement of the tarogato sound properties.

Claims: 1
Fig.: 2
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III
Modele de utilitate

P rotecþia juridicã a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigurã în temeiul înregistrãrii
 lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecþia proprietãþii

industriale aprobat prin hotãrârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

În conformitate cu acest regulament un model de utilitate poate fi înregistrat, dacã se referã la
executarea constructivã a mijloacelor de producþie ºi a obiectelor de consum sau a pãrþilor integrante
ale acestora ºi dacã prezintã o soluþie nouã, susceptibilã de aplicare industrialã.

În BOPI se publicã cererile de înregistrare ºi 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.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MODELE DE UTILITATE

(11) Numãrul modelului  de utilitate  înregistrat
(13) Codul tipului de document conform normei

ST. 16 OMPI
(16) Numãrul  modelului de utilitate reînnoit
(18) Data prevãzutã de  expirare a reînnoirii
(21) Numãrul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data prioritãþii de expoziþie
(31) Numãrul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Þara depozitului  prioritar
(41) Data la care a fost pusã la dispoziþia publicului

cererea de înregistrare neexaminatã
(43) Data publicãrii hotãrârii de înregistrare a mode-

lului de utilitate fãrã examinarea în fond
(44) Data publicãrii hotãrârii de înregistrare a mode-

lului de utilitate cu examinarea în fond
(45) Data eliberãrii certificatului
(51) Clasificarea Internaþionalã de Brevete
(54) Titlul modelului de utilitate
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicãrile
(62) Numãrul ºi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document este divizionar

(71) Numele solicitantului (solicitanþilor), codul þãrii
conform normei ST. 3 OMPI

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

(73) Numele sau denumirea titularului, codul þãrii
conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietate indus-
trialã

(85) Data deschiderii procedurii naþionale în con-
formitate cu PCT

(86) Cerere internaþionalã PCT: numãrul ºi data

(87) Publicarea internaþionalã PCT: numãrul ºi data

SECÞIUNILE CLASIFICÃRII
INTERNAÞIONALE DE BREVETE

A - Necesitãþi curente ale vieþii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie ºi metalurgie
D - Textile ºi hârtie
E - Construcþii fixe. Minerit
F - Mecanicã. Iluminat. Încãlzire. Armament.

Exploziv
G - Fizicã
H - Electricitate

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
(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
(41) Date of availability for public of an unexamined reg-

istration  application
(43) Publication date of utility model registration  deci-

sion without examination as to substance
(44) Publication date of utility model registration  deci-

sion with examination as to substance
(45) Date of certificate  granting
(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 applica-

tion from which the present patent document has
divided up

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

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

(73) Name of the holder, the two - letter 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 accord-
ing to the PCT

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

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

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity
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U  – first publication level: published, unexamined
utility model registration application.

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

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

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

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

W1  – second publication level: publication of the util-
ity model registration decision at the responsi-
bility of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded docu-
ment has not been published).

W2  – second publication level: publication of the util-
ity model registration decision at the responsi-
bility of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded docu-
ment has been published).

I1  – third publication level: the registered utility model
specification at the responsibility of the applicant
without examination as to substance (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 substance (is applied
in case the W1, W2-coded document has been
published).

CODURILE  NORMALIZATE  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 publicatã,
neexaminatã.

Y1 – al doilea nivel de publicare: cerere de înre-
gistrare a modelului de utilitate publicatã,
examinatã (se  aplicã pentru publicare, dacã
documentul cu codul U n-a fost publicat).

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregis-
trare a modelului de utilitate publicatã, exami-
natã (se aplicã pentru publicarea care
succedã documentul cu codul U).

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

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

W1 – al doilea nivel de publicare: hotãrârea de înre-
gistrare  a modelului de utilitate pe rãspunde-
rea solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã pentru publicare dacã documentul cu
codul U n-a fost publicat).

W2 – al doilea nivel de publicare: hotãrârea de în-
registrare a modelului de utilitate pe rãspun-
derea solicitantului, fãrã examinarea în fond
(se aplicã pentru publicarea care succedã do-
cumentul cu codul U).

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

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mode-
lului de utilitate înregistrat pe rãspunderea
solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã pentru publicarea care succedã
documentul cu codul W1, W2).

WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR IDENTIFICA-
TION  OF  THE  KIND OF  UTILITY  MODEL
REGISTRATION DOCUMENTS  IN  ACCOR-
DANCE  WITH THE  STANDARD  ST. 16
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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 INFORMAÞIILOR 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 protecþia proprietãþii industriale în
 Republica Moldova aprobat prin hotãrârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993 certificatele de

înregistrare a modelelor de utilitate se elibereazã de AGEPI.

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

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordã pe un termen de 5 ani de la data constituirii
depozitului reglementar la AGEPI ºi poate fi prelungit la cererea titularului pentru încã 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) 53 (13) W1
(51) A 01 B 3/00, 3/16, 3/18, 3/20, 3/22
(21) U 2000 0004
(22) 1999.12.08
(71)(73) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) BONDARENCO Eugen, MD; BEGANSCHI

Stanislav, MD; DUBENCO Valeriu, MD;
CALUÞCHI Alexandru, MD; LAVRENTIEV
Nicolae, MD; DRAGALIN Ion, MD; OSIN
Vladimir, MD; MIHAILOV Mihail, MD;
PAVLENCO Vitalie, MD; SEROV Valeriu, MD;
URASOV Iurie, MD; FINIC Bogdan, MD

(54) Plug suspendabil
(57) Modelul de utilitate se referã la uneltele agricole

de prelucrare a solului, în special la plugurile
suspendabile.
Plugul suspendabil include cadrul plugului
executat din douã pãrþi separabile, cu trupiþe ale
plugului amplasate pe el ºi roatã de reazem.
Cadrul plugului este cuplat cu dispozitivul de
remorcare pentru agregarea cu tractorul cu
posibilitatea întoarcerii faþã de el, dispozitivul de
remorcare fiind executat în formã de traversã
orizontalã înzestratã cu bolþuri pentru cuplarea cu
tijele longitudinale ale sistemului de suspendare
hidraulicã al tractorului ºi un suport vertical unit
rigid cu traversa orizontalã, executat cu orificii
pentru cuplarea cu tija centralã a sistemului de
suspendare hidraulicã.
Bolþurile pe traversa orizontalã sunt fixate în
console cu posibilitatea detaºãrii, pivotãrii la
180° ºi fixãrii lor în poziþia selectatã. Capetele
fiecãrui bolþ ieºite în afara consolelor sunt
executate de douã diametre diferite, în orificiile
executate în suportul vertical sunt fixate douã
plãci amovibile cu orificii aranjate identic cu
orificiile din suportul vertical.

Rezultatul constã în posibilitatea de folosire a
plugului pentru agregare cu tractoare de diferite
clase de tracþiune.

Revendicãri: 1
Figuri: 3

*
*     *

(54) Mounted plough
(57) The utility model relates to the agricultural tillage

implements, namely to the mounted ploughs.
A mounted plough includes  the plough frame,
executed of two separable parts, with plough
bodies placed on it and the carrier wheel. The
plough frame is coupled with the coupler for
building-block approach with the tractor, with
the possibility of displacement about it, the cou-
pler being executed in the form of a horizontal
bar provided with pins for the connection with
the longitudinal tie-rods of the hydraulic suspen-
sion system of the tractor and a vertical support
rigidly joined with the horizontal  bar, made with
openings for coupling with the central tie-rod of
the hydraulic suspension system.
The pins on the horizontal bar are fixed into the
brackets with the possibility of removal, turning with
180° and fixation thereof in the selected position.
The running out of the brackets ends of each pin
are made of two different diameters, in the open-
ings executed into the vertical support are fixed
two removable plates with openings arranged
identical with the openings in the vertical support.
The result consists in the possibility of using the
plough for building-block approach with the
tractors of different traction classes.

Claims: 1
Fig.: 3

FG9K  Lista certificatelor de înregistrare
a modelelor de utilitate eliberate la  2001.10.31

Se publicã urmãtoarele date: numãrul curent, numãrul certificatului, codul tipului
de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numãrul depozitului, data depozitului,

numãrul BOPI în care a fost publicatã hotãrârea de înregistrate a modelului de utilitate
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IV
M=rci

P rotecþia juridicã a mãrcilor în Republica Moldova se asigurã în temeiul înregistrãrii lor la
 AGEPI în modul stabilit de Legea privind mãrcile ºi denumirile de origine a produselor

nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificatã ºi completatã prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996,
Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000 ºi Legea nr. 65-XV din 12.04.2001.

În conformitate cu aceastã lege, marca se autentificã prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI.
Certificatul de înregistrare confirmã prioritatea mãrcii ºi dreptul exclusiv al titularului asupra mãrcii
pentru produsele ºi serviciile indicate în certificat.

Cererile de înregistrare ºi mãrcile înregistrate pe cale naþionalã se publicã în BOPI.

Mãrcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este parte se
publicã în limbile francezã ºi englezã în Buletinul OMPI de Mãrci Internaþionale (“Gazette OMPI des
marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe suport electronic,
include atât datele bibliografice, cât ºi reproducerile mãrcilor ºi lista produselor/serviciilor ºi 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 and the Law No 65-XV of April
12, 2001.

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
published 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
bibliographic 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 MÃRCI

(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/renewal

(181) Expected expiration date of registration

(186) Expected expiration date of renewal
(210) Serial number of the application
(220) Filing date of the application
(230) Date of exhibition priority
(310) Serial number of the initial application
(320) Filing date of the initial application
(330) Country of the initial application
(442) Date of availability for public of the examined

application
(450) Date of availability for public of registration

data
(510) List of goods and/or services
(511) Designation of classes according to the Inter-

national Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks
(Nice Classification)

(526) Disclaimers
(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
(551) Indication to the effect that the mark is a collec-

tive mark, a certification mark or a hallmark
(554) Indication to the effect that the mark is a three-

dimensional mark
(591) Indication of colors claimed
(646) Number and date of other legally related reg-

istrations
(700) Information on parties concerned with the  ap-

plication / registration
(730) Name and address of the applicant or the

holder of the registration

(740) Name and address of the representative in in-
dustrial property

(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification 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
two-letter code of the country)

(111) Numãrul de ordine al mãrcii
(116) Numãrul de ordine al mãrcii reînnoite
(151) Data de înregistrare
(156) Data de reînnoire
(170) Termenul prevãzut de valabilitate a înregistrãrii /

reînnoirii
(181) Data prevãzutã de expirare a termenului în-

registrãrii
(186) Data prevãzutã de expirare a reînnoirii
(210) Numãrul de ordine al depozitului
(220) Data depozitului
(230) Data prioritãþii de expoziþie
(310) Numãrul de ordine al cererii iniþiale
(320) Data cererii iniþiale
(330) Þara cererii iniþiale
(442) Data la care informaþia privind cererea

examinatã a fost pusã la dispoziþia publicului
(450) Data la care informaþia privind înregistrarea a

fost pusã la dispoziþia publicului
(510) Lista produselor ºi / sau serviciilor
(511) Indicarea claselor conform Clasificãrii

Internaþionale a Produselor ºi Serviciilor în
scopul înregistrãrii mãrcilor (Clasificarea de
la Nisa)

(526) Disclamãri
(531) Descrierea elementelor figurative ale mãrcii

conform Clasificãrii Internaþionale a Elemen-
telor Figurative ale Mãrcilor (Clasificarea de
la Viena)

(540) Reproducerea mãrcii
(551) Indicaþia cã marca este colectivã, de certificare

sau de garanþie
(554) Indicaþia cã marca este tridimensionalã

(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numãrul ºi data altor înregistrãri înrudite ju-

ridic

(700) Informaþii privind pãrþile interesate de cerere /
înregistrare

(730) Numele ºi adresa solicitantului sau titularului

(740) Numele ºi adresa reprezentantului în proprie-
tate industrialã

(750) Adresa pentru corespondenþã
(791) Numele ºi adresa licenþiatului
(800) Identificarea datelor conform Aranjamentului

de la Madrid ºi Protocolului de la Madrid.
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor în-

registrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(nr. documentului, data depozitului, codul þãrii)

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS
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Cereri de ]nregistrare

Î n conformitate cu Legea privind mãrcile ºi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
 22 septembrie  1995, modificatã ºi completatã prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996, Legea nr.

1079-XIV din 23.06.2000 ºi Legea nr. 65-XV din 12.04.2001, cererea de înregistrare a mãrcii se depune
la AGEPI de cãtre solicitant, personal sau prin reprezentant în proprietate industrialã. O cerere trebuie
sã se refere la o singurã marcã ºi trebuie sã conþinã documentele prevãzute în art. 8 (5), (6) din Lege.

Orice persoanã este îndreptãþitã, în termen de 3 luni de la data publicãrii datelor cu privire la cerere, sã
depunã o contestaþie împotriva înregistrãrii mãrcii.

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 and the Law No 65-XV of April 12, 2001, 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) 009115
(220) 2000.02.02
(730) KYOCERA CORPORATION, JP

6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto,
612-8501, Japonia

(540)

(511)(510)
02  - coloranþi; pigmenþi; vopsele; vopsele tipografice;

vopsele pentru mimeografe; materiale de
developare ºi tonere pentru copiatoare,
telefacsimile, imprimante sau dispozitive
imprimante pentru calculatoare ºi text-
procesoare, precum ºi alte aparate reprografice;

09  - ozonatoare; pistoane, plunjere, nipluri, am-
breiaje, bucºe pentru cromatografie ionicã,
valve pentru analizatorii sângelui; geamanduri;
componente electronice, inclusiv rezistoare,
supraconductori, bobine de rezistenþã, con-
densatoare electrice, filtre, rezonatoare,
oscilatoare, varistoare, generatoare de os-
cilaþii sonore; corpuri pentru componente
electronice; aparate cu semiconductori;
corpuri cu semiconductori; plãci de montaj;
aparate cu cristale lichide; aparate de frec-
venþã înaltã; conectoare; elemente solare;
module solare; instalaþii de încãrcare a
acumulatoarelor, bateriilor electrice; sisteme
fotoelectrice; elemente de memorizare ºi
terminalele lor; tambure fotoreceptoare,
inclusiv tambure fotoreceptoare pe bazã de
siliciu amorf ºi tambure fotoreceptoare or-
ganice; plãci fotoreceptoare, inclusiv plãci
fotoreceptoare pe bazã de siliciu amorf ºi plãci
fotoreceptoare organice; benzi fotoreceptoare,
inclusiv benzi fotoreceptoare pe bazã pe siliciu
amorf ºi benzi fotoreceptoare organice pentru
copiatoare, imprimante electronice ºi fac-
simile; capuri pentru termoimprimante, capuri
pentru imprimante cu jet, imprimante cu jet de
vopsea, imprimante cu diode luminescente,
captori de imagine pentru copiatoare, impri-
mante electronice ºi facsimile; copiatoare
electrostatice, fotocopiatoare, diazocopia-
toare, copiatoare digitale, precum ºi alte
copiatoare ºi facsimile, pãrþi ºi piese pentru
aceste produse incluse în clasa 09, inclusiv
containere pentru tonere, fidere, casete pentru
hârtie, aparate de sortare, duplex secþiuni ºi
stivuitoare; telefoane; microreceptoare tele-

fonice; telefoane fãrã fir; echipament de
comunicaþie radio, inclusiv sisteme de comu-
nicaþie prin satelit ºi staþii radio personale;
sisteme de poziþionare globalã; antene;
sisteme de telefonie celularã; sistemele
staþiilor de bazã de telefonie celularã; sisteme
fãrã fir de bucle de abonat; sisteme fãrã fir de
transmitere a datelor; aparate de telegraf ºi
aparate de telecomunicaþie; sisteme de
conferinþe televizate, inclusiv sisteme de
conferinþe video; camere video; camere
electronice statice; aparate de sudat ºi ajutaje
de sudare; aparate de fotografiat; lentile pentru
aparate de fotografiat; proiectoare de diapo-
zitive; accesorii fotografice, inclusiv compo-
nente (elemente) de acþionare electricã
rotativã; mecanisme derulatoare; fleºuri
electronice; taimere, foale, filtre, blende
parasolare pentru obiective, curele ºi cutii
pentru fotocamere; camere de filmat, aparate
de proiecþie; lentile optice; binocluri; ochelari;
fibre optice (conducãtoare de raze de luminã);
ventile optice; optroni; conectoare optice;
multiplexuri optice cu separare spectralã;
multiplex spectral optic; conductoare de
luminã optice; matrice fibrooptice; module de
diode laser; atenuatoare optice; aparate ºi
instrumente de mãsurat, inclusiv aparate
pentru mãsurarea rectitudinii (rectiliniaritãþii)
ºi aparate pentru mãsurarea planitãþii, cap-
toare de mãsurat; parafulgere; sumere;
aparataj audio, inclusiv amplificatori, tunere;
electrofoane, aparate de înregistrare pe bandã
magneticã, difuzoare, aparate de radio ºi
electrofoane pentru compact-discuri; sisteme
video-disc; sisteme de înregistrare video;
sisteme laser; discuri magnetooptice; aparate
de casã electronice; sisteme de translare
automatã; aparate de prelucrare a informaþiei;
maºini de calcul, text-procesoare; calcula-
toare; programe pentru calculatoare pe
dischete, benzi sau scheme electronice;
imprimante pentru calculatoare, inclusiv
imprimante laser, imprimante cu diode
luminescente, imprimante electronice; pãrþi ºi
fitinguri pentru produsele menþionate, refe-
ritoare la clasa 09, inclusiv containere pentru
tonere; fidere; casete pentru hârtie, aparate
pentru sortare, duplex secþiuni ºi stivuitoare;
plãci integrale de memorie; dischiere pentru
discuri, inclusiv dischiere pentru discuri rigide,
dischiere pentru discuri flexibile, dischiere
pentru CD-ROM; mecanisme de derulare a
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benzii; aparate optice de înregistrare ºi/sau
reproducere; scanere de imagine ºi  captoare
de imagine pentru ele; camere digitale;
monitoare; terminale; tastiere; aparate pentru
citire de pe cartele; aparate pentru citirea
codului liniar; plotere, modeme, mouse-uri;
elemente de vizualizare;

35 - producerea documentelor, duplicarea, servicii
de copiere, secretariat ºi de sistematizare a
documentelor; închirieri de dispozitive de birou
ºi rechizite de birou; închirieri de fotocopia-
toare, imprimatoare, maºini de scris;

37 - reparaþie, curãþire, servicii de întreþinere sau
instalare a orgtehnicii de birou ºi echipa-
mentului de birou, a calculatoarelor, aparatelor
pentru prelucrarea informaþiei, aparatelor
telefonice, microreceptoarelor telefonice,
telefoanelor fãrã fir, echipamentelor de
radiocomunicaþie, inclusiv a sistemelor de
comunicaþie prin satelit, staþiilor radio ºi
aparatelor de radio personale, sistemelor de
telefonie celularã, sistemelor staþiei de bazã
de telefonie celularã, sistemelor fãrã fir de
bucle de abonat, sistemelor de transmitere
fãrã fir a datelor, aparatelor de fotografiat ºi
pãrþilor lor sau camerelor digitale ºi pãrþilor lor.

(531) 26.03.01; 26.03.04; 26.03.23; 26.07.15;
27.05.01.

(210) 009231
(220) 2000.03.02
(730) UNILEVER ROMÂNIA S.A., RO

Bulevardul Republicii 291, PLOIEªTI, Ro-
mânia

(540)

(511)(510)
03 - detergenþi, preparate ºi substanþe pentru

curãþãtorii; preparate-condiþionere pentru
þesãturi; substanþe odorante pentru curãþãtorii;
preparate pentru albit; preparate pentru
curãþare, lustruire, degresare ºi abrazare;
sãpunuri; preparate pentru spãlat manual.

(210) 009264
(220) 2000.04.21
(730) TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC.,

o corporaþie organizatã ºi existentã conform
legilor statului Delaware, US

2000 Westchester Avenue, City of White Plains,
State of New York 10650, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
04 - uleiuri ºi grãsimi industriale; lubrifianþi;

produse pentru absorbþia, umezirea ºi com-
pactarea pulberilor; combustibili (inclusiv ben-
zine pentru motoare) ºi substanþe pentru
iluminat; lumânãri, fitiluri.

(210) 009294
(220) 2000.03.21
(730) Colgate-Palmolive Company, US

300 Park Avenue, New York, NY 10022, Statele
Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
03 - paste pentru dinþi ºi preparate pentru clãtirea

cavitãþii bucale.

(210) 009377
(220) 2000.06.09
(730) Aprocon Grup, societate pe acþiuni, MD

Str. Ismail nr. 20, bloc 2, MD-2012, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - bãuturi nealcoolice din fructe; extracte nealco-

olice din fructe; extracte nealcoolice din fructe
ºi pomuºoare; must de struguri; bãuturi;
cocktailuri nealcoolice; compoziþii pentru
prepararea lichiorurilor; limonade; siropuri
pentru limonade; compoziþii pentru prepararea
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bãuturilor; siropuri pentru bãuturi; esenþe
pentru prepararea bãuturilor; sucuri din le-
gume; sucuri din fructe; sucuri din fructe cu
pulpã; suc de tomate; ape gazoase; compoziþii
pentru prepararea apelor gazoase; prafuri
pentru prepararea bãuturilor gazoase; tablete
pentru prepararea bãuturilor gazoase; ape de
masã; musturi.

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.17.

(210) 009436
(220) 2000.06.27
(310) 2000-00052
(320) 2000.01.04
(330) SE
(730) Gambro Lundia AB, SE

P.O. Box 10101, SE-22010 Lund, Suedia
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice ºi igienice de uz medi-

cal; produse terapeutice; substanþe dietetice
de uz medical; produse de consum destinate
medicinei, în special pentru dializã ºi aphere-
sis, de exemplu emplastre, material de
pansamente, substanþe dezinfectante, în spe-
cial concentrate în formã solidã sau lichidã
pentru prepararea lichidului de dializã ºi altor
lichide utilizate pentru tratament medical, de
exemplu, a lichidului de dializã pentru hemo-
dializã, lichidului substituent pentru hemofil-
trare sau hemodiafiltrare, soluþiilor dezinfec-
tante, soluþiilor de curãþare, soluþiilor  decalci-
fiante, lichidului de dializã pentru dializa
peritonealã; soluþii utilizate în tehnologia
componentelor din sânge, componente ale
sângelui, de exemplu eritrocite, leucocite,
trombocite, celule tronculare, plasmã; soluþii
anticoagulante ºi de pãstrare ºi tratament al
celulelor;

09 - utilaj pentru prelucrarea informaþiei ºi com-
putere destinate medicinei, de exemplu pentru
efectuarea operaþiunilor computerizate de
dirijare a aparatelor medicale, pentru admini-
strarea bazei de date medicale, pentru monito-
ringul ºi controlul unui sau mai multor moni-
toare de dializã, echipament pentru tratarea

apei de tipul maºinilor pentru osmozã inversã,
maºinilor pentru prepararea soluþiei princi-
pale sau pentru dirijarea sistemelor de
colectare a componentelor din sânge, în spe-
cial pentru  mãsurarea capacitãþii dializice a
monitoarelor de dializã, pentru alcãtuirea
rapoartelor privind dializa pacientului ºi pentru
dirijarea utilajului de dializã, pentru mãsura-
rea ºi pronosticarea colectãrii produselor
componentelor sângelui, pentru alcãtuirea
rapoartelor privind compoziþia sângelui dona-
torilor, pentru gestiunea utilajului de colectare
a componentelor din sânge ºi administrarea
bãncilor de sânge, precum ºi pentru gestiunea
terapiei;

10  - dispozitive medicale ºi instrumente, în special
dispozitive ºi instrumente pentru colectarea
componentelor din sânge ºi pentru trata-
mentul sângelui, de exemplu dializatori,
monitoare de dializã, tuburi pentru sânge,
pompe de perfuzie, canule, catetere, pompe
anticoagulante, truse de tuburi pentru colec-
tare, picurãtori, camere Wilson, aparate pentru
mãsurarea tensiunii, debitmetre, termometre,
conductometre, aparate pentru mãsurarea
forþei ionice, schimbãtoare de cãldurã,
instalaþii pentru încãlzire ºi rãcire, conectoare,
aparate pentru mãsurarea ureei ºi altor
substanþe din sânge, preparate ºi remedii
pentru prepararea lichidului de dializã ºi altor
lichide medicale, de exemplu lichidelor-
substituitoare, soluþiilor dezinfectante, solu-
þiilor de curãþare, soluþiilor decalcifiante;
echipament pentru tratarea apei în scopuri
medicale, de exemplu maºini pentru osmoza
inversã; aparate pentru manipulãri sanguine
extracorporale care se referã la tratarea mã-
duvei osoase, la tratarea celulelor, apheresis,
separarea ºi filtrarea sângelui, tratamente
sanguine în scopuri terapeutice ºi accesorii
corespunzãtoare de unicã folosinþã; flacoane
ºi fiole pentru concentrate în formã solidã sau
lichidã, flacoane ºi fiole pentru soluþii destinate
medicinei, de exemplu pentru lichide de
dializã peritonealã; membrane destinate
medicinei, inclusiv membrane utilizate în filtre
pentru dializã, hemofiltrare ºi hemodiafiltrare;

16 - produse de imprimerie, de exemplu broºuri,
reviste; materiale de instruire ºi de învãþãmânt;

37 - reparaþia ºi deservirea tehnicã a aparatelor ºi
instrumentelor medicale, în special aparatelor
ºi instrumentelor pentru colectarea compo-
nentelor  din sânge ºi tratamentul sângelui,
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de exemplu monitoarelor de dializã, aparatelor
pentru manipulãri sanguine extracorporale
referitoare la tratarea mãduvei osoase, tra-
tarea celulelor, apheresis, separarea ºi filtra-
rea  sângelui, echipamentului pentru tratarea
apei în scopuri medicinale, de exemplu
maºinilor pentru osmozã inversã, maºinilor
de preparare a soluþiei principale;

41  - educaþie, învãþãmânt, de exemplu asigurarea
procesului de învãþãmânt ºi al instruirii
individuale în domeniul dializei sau tehno-
logiei componentelor sângelui ºi gestiunii
clinicilor de dializã ºi centrelor sanguine, în
special în domeniul utilizãrii produselor
medicale, aparatelor medicale, produselor
farmaceutice ºi terapeutice, monitoarelor de
dializã, instrumentelor de dializã, produselor
de dializã de unicã folosinþã, a soluþiilor de
dializã, software de operare a dializei, produ-
selor ºi pieselor referitoare la acestea, com-
ponentelor, accesoriilor ºi pãrþilor comple-
mentare lor; instruire în vederea utilizãrii
aparatelor pentru manipulãri sanguine extra-
corporale referitoare la tratarea mãduvei
osoase, la tratarea celulelor, apheresis,
separarea ºi filtrarea sângelui, tratamente
sanguine în scopuri terapeutice  ºi accesorii
corespunzãtoare de unicã folosinþã;

42 - servicii medicale, de exemplu îngrijirea bol-
navilor cu afecþiuni acute sau cronice ale ri-
nichilor în spitale, instituþii satelit sau la domi-
ciliu ºi serviciile acestora, în special proceduri
medicale, servicii de gestuine a îngrijirilor
prodigioase a pacienþilor ce suferã de afecþiuni
renale în faza terminalã, gestiunea îngrijirilor
terapeutice, serviciilor laboratoarelor de
medicinã clinicã, colectarea componentelor
sângelui.

(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.02.03; 26.02.05;
27.01.06; 27.05.14; 27.05.22.

(210) 009437
(220) 2000.06.27
(310) 2000-00053
(320) 2000.01.04
(330) SE
(730) Gambro Lundia AB, SE

P.O. Box 10101, SE-22010 Lund, Suedia
(540)

(511)(510)
09 - utilaj pentru prelucrarea informaþiei ºi com-

putere destinate medicinei, de exemplu pentru
efectuarea operaþiunilor computerizate de
dirijare a aparatelor medicale, pentru admini-
strarea bazei de date medicale, pentru moni-
toringul ºi controlul unui sau mai multor
monitoare de dializã, echipament pentru
tratarea apei de tipul maºinilor pentru osmozã
inversã, maºinilor pentru prepararea soluþiei
principale sau pentru dirijarea sistemelor de
colectare a componentelor din sânge, în spe-
cial pentru  mãsurarea capacitãþii dializice a
monitoarelor de dializã, pentru alcãtuirea
rapoartelor privind dializa pacientului ºi pentru
dirijarea utilajului de dializã, pentru mãsu-
rarea ºi pronosticarea colectãrii produselor
componentelor sângelui, pentru alcãtuirea
rapoartelor privind compoziþia sângelui dona-
torilor, pentru gestiunea utilajului de colectare
a componentelor din sânge ºi administrarea
bãncilor de sânge, precum ºi pentru gestiunea
terapiei;

16 - produse de imprimerie, de exemplu broºuri,
reviste; materiale de instruire ºi de învãþãmânt;

37 - reparaþia ºi deservirea tehnicã a aparatelor ºi
instrumentelor medicale, în special aparatelor
ºi instrumentelor pentru colectarea compo-
nentelor  din sânge ºi tratamentul sângelui,
de exemplu monitoarelor de dializã, aparatelor
pentru manipulãri sanguine extracorporale
referitoare la tratarea mãduvei osoase, trata-
rea celulelor, apheresis, separarea ºi filtrarea
sângelui, echipamentului pentru tratarea apei
în scopuri medicinale, de exemplu maºinilor
pentru osmozã inversã, maºinilor de pre-
parare a soluþiei principale;

41 - educaþie, învãþãmânt, de exemplu asigurarea
procesului de învãþãmânt ºi al instruirii
individuale în domeniul dializei sau tehno-
logiei componentelor sângelui ºi gestiunii
clinicilor de dializã ºi centrelor sanguine, în
special în domeniul utilizãrii produselor
medicale, aparatelor medicale, produselor
farmaceutice ºi terapeutice, monitoarelor de
dializã, instrumentelor de dializã, produselor
de dializã de unicã folosinþã, a soluþiilor de
dializã, software de operare a dializei, produ-
selor ºi pieselor referitoare la acestea,
componentelor, accesoriilor ºi pãrþilor comple-
mentare lor; instruire în vederea utilizãrii
aparatelor pentru manipulãri sanguine extra-
corporale referitoare la tratarea mãduvei
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osoase, la tratarea celulelor, apheresis,
separarea ºi filtrarea sângelui, tratamente
sanguine în scopuri terapeutice  ºi accesorii
corespunzãtoare de unicã folosinþã;

42 - servicii medicale, de exemplu îngrijirea
bolnavilor cu afecþiuni acute sau cronice ale
rinichilor în spitale, instituþii satelit sau la
domiciliu ºi serviciile acestora, în special
proceduri medicale, servicii de gestiune a
îngrijirilor prodigioase a pacienþilor ce suferã
de afecþiuni renale în faza terminalã, gestiunea
îngrijirilor terapeutice, serviciilor laboratoarelor
de medicinã clinicã, colectarea componen-
telor sângelui.

(210) 009463
(220) 2000.06.28
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited

Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - pesticide, preparate pentru distrugerea

animalelor dãunãtoare, fungicide, erbicide ºi
insecticide.

(210) 009464
(220) 2000.06.29
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited

Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - pesticide, preparate pentru distrugerea

animalelor dãunãtoare; fungicide, erbicide ºi
insecticide.

(210) 009651
(220) 2000.09.27
(730) Elit Centru S.R.L., agenþie de modele, MD

Str. Melestiu nr. 7, MD-2012, Chiºinãu, Repub-
lica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate:  roºu, albastru.
(511)(510)
16  - hârtie, carton ºi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetãrie
sau menaj; articole de birou (cu excepþia
mobilierului);

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;

41 -  educaþie; instruire; divertisment; activitãþi
sportive ºi culturale.

(531) 26.11.13; 27.05.11; 27.05.19; 29.01.12.

(210) 009675
(220) 2000.10.16
(730) DIONIS CLUB O.O.O., RU

141070 Moskovskaya obl., g. Korolev, ul. K.
Marx 3, Federaþia Rusã

(540)

(511)(510)
35 -  publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercialã; lucrãri de birou.
(531) 05.13.01; 05.13.11; 25.05.02; 26.01.18;

27.05.17.

(210) 009687
(220) 2000.10.13
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(730) Inteligent Service S.R.L., agenþie, MD
Str. Ismail nr. 84, ap. 201, MD-2002, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
35 - cercetare de piaþã; informaþie comercialã;

consultanþã profesionistã în afaceri;
36 - afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri

imobiliare;
41 - instruire, educaþie;
42 - informare ºi contrainformare competitivã.
(531) 26.01.01; 26.03.01; 26.03.18; 26.04.12;

27.05.07; 27.05.21; 27.07.21.

(210) 009735
(220) 2000.10.31
(310) 0973598
(320) 2000.09.19
(330) BX
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS  S.A., CH

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveþia

(540)

(511)(510)
34 - hârtie pentru þigãri ºi tuburi de þigãri.

(210) 009838
(220) 2000.12.06
(730) SAHCO PRODUCERE S.R.L., MD

Bd. Iur. Gagarin nr. 10, MD-2001, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
06 - huse, învelitori ºi dispozitive pentru tran-

sportarea ºi pãstrarea produselor din clasa
06, inclusiv huse ºi învelitori pentru cãtuºe;

08  - huse, învelitori ºi dispozitive pentru tran-
sportarea ºi pãstrarea produselor din clasa
08;

11 - instalaþii ºi dispozitive pentru iluminare,
inclusiv felinare portative ºi de buzunar;

13 - huse, învelitori ºi dispozitive pentru tran-
sportarea ºi pãstrarea produselor din cl. 13,
inclusiv cobururi ºi cartuºiere;

18 - piele ºi imitaþii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane ºi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice ºi articole
de ºelãrie;

25  - îmbrãcãminte, încãlþãminte, articole pentru
acoperit capul.

(531) 09.03.17; 26.13.25; 27.05.08; 27.05.11.

(210) 009916
(220) 2001.01.10
(730) Vinar-Zîmbreni S.A., MD

MD-6831, Zîmbreni, judeþul Chiºinãu, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 03.07.02; 24.01.15; 24.01.20; 24.09.02;

25.01.06; 27.05.11.
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(210) 009988
(220) 2001.02.05
(730) Italtrade Company S.R.L. întreprindere mixtã,

MD
Bd. Dacia nr. 22, ap. 11, MD-2060, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;

administrare comercialã, servicii de birou;
comercializarea produselor;

42 - magazine de firmã.

(210) 010021
(220) 2001.02.22
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtã, MD

Str. 31 August 1989 nr. 67, MD-2001, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
03  - preparate pentru albit ºi alte substanþe pentru

spãlat;
16 - hârtie, carton ºi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase;
32  - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice;
37  - construcþii; reparaþii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaþii.
(531) 24.15.01; 24.15.11; 26.04.18; 27.05.03;

27.05.24.

(210) 010022
(220) 2001.02.23
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtã, MD

Str. 31 August 1989 nr. 67, MD-2001, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit ºi alte substanþe pentru

spãlat;
16 - hârtie, carton ºi produse din aceste materiale

neincluse în alte clase;
32  - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice;
37  - construcþii; reparaþii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaþii.
(531) 24.15.01; 24.15.11; 26.04.18; 27.05.03;

27.05.24.

(210) 010026
(220) 2001.02.23
(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COM-

PANY, ID
Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar,
Sumatera Utara, Indonezia

(540)

(511)(510)
34 - þigãri, þigãri aromatizate, þigãri cu aromã de

cuiºoare, trabucuri; tutun; articole pentru
fumãtori, scrumiere, cu excepþia celor din
metale preþioase, brichete pentru fumãtori.

(210) 010027
(220) 2001.01.25
(730) Arcaºul S.A., fabricã de bere, MD

Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, MD-3100, Bãlþi, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
32 -  bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor;

35 -  publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
comercializarea produselor.
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(531) 27.05.08; 27.05.10; 27.05.14.

(210) 010053
(220) 2001.03.01
(730) TORONDOR S.R.L., firmã de producþie ºi

comerþ, MD
Str. Uzinelor nr. 96, MD-2024, Chiºinãu, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010056
(220) 2001.02.15
(730) VLADA-IST S.R.L., MD

Str. V. Alecsandri nr. 39, MD-4118, Gura-
Galbenii, judeþul Lãpuºna, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice, cu excepþia laptelui de soia;
bãuturi din fructe, cu excepþia sucurilor; siropuri
ºi alte preparate pentru fabricarea bãuturilor;

33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010073
(220) 2001.03.05
(730) Carreras Limited, GB

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, Regatul Unit

(540)

(511)(510)
34 - þigãri, tutun, produse din tutun, articole pentru

fumãtori, brichete, chibrituri.

(210) 010074
(220) 2001.03.12
(730) UNILEVER N.V., NL

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

(540)

(591) Culori revendicate: galben, galben-deschis,
galben-închis, alb, albastru, roºu, verde.

(511)(510)
30 - ceai ºi produse din ceai de lãmâie.
(531) 05.07.11; 05.07.12; 05.07.22; 25.01.19;

27.05.11; 29.01.15.

(210) 010075
(220) 2001.03.12
(730) UNILEVER N.V., NL

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

(540)

(591) Culori revendicate: roz-închis, zmeuriu, alb,
albastru, violet,  roºu, verde.

(511)(510)
30 - ceai ºi produse din ceai de pomuºoare.
(531) 05.07.08; 05.07.24; 25.01.19; 27.05.11;

29.01.15.
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(210) 010076
(220) 2001.03.14
(310) 00-07338
(320) 2000.10.02
(330) SE
(730) MERCURI INTERNATIONAL SUPPORT COM-

PANY AB, SE
Mässans gata 8, Box 5419, S-402 29
GÖTEBORG, Suedia

(540)

(511)(510)
16 - produse de imprimerie; materiale de instruire

ºi învãþãmânt (cu excepþia aparatelor).
(531) 01.01.20; 02.01.08; 02.01.22; 07.03.15;

27.05.01.

(210) 010078
(220) 2001.03.15
(730) UNCLE BEN’S, INC., US

3250 East 44th Street, Vernon, California
90058-0853, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: oranj, alb, albastru-închis,
albastru-deschis.

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din produsele
sus-menþionate; produse lactate, iaurt con-
gelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în formã
de paste; salate; bãuturi, umpluturi, snack-uri;
bucate finite ºi ingrediente pentru bucate
incluse în clasa 29; substanþe proteice; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 29;

30  - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare ºi toate pentru utilizare
în calitate de înlocuitori de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã alimen-
tarã, îngheþatã, produse din îngheþatã; produ-
se de cofetãrie congelate; deserturi rãcite,
mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse de
patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umpluturi;
produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate incluse în
clasa 30; ciocolatã; pizza ºi bazã pentru pizza;
sosuri ºi umpluturi pentru pizza; sosuri pentru
paste fãinoase ºi orez; sosuri pentru salate;
maionezã; sosuri; dip-uri din produsele
incluse în clasa 30.

(531) 05.05.04; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.12.

(210) 010088
(220) 2001.03.20
(730) AGROinform, federaþie naþionalã, MD

Str. Valea Crucii nr. 6, ap. 195, MD-2004,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(591)  Culori revendicate: alb, verde.
(511)(510)
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16 - hârtie, carton ºi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legãtorie; fotografii; pape-
tãrie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetãrie sau menaj; material pentru artiºti;
pensule; maºini de scris ºi articole de birou
(cu excepþia  mobilierului); material de instruire
sau învãþãmânt (cu excepþia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (neincluse
în alte clase); cãrþi de joc; caractere tipografice;
cliºee.

(531)  05.05.04; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.12.

(210) 010089
(220) 2001.03.20
(730) American Home Products Corporation, US

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice oncologice.

(210) 010090
(220) 2001.03.20
(730) American Home Products Corporation, US

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice oncologice.

(210) 010091
(220) 2001.03.20
(730) American Home Products Corporation, US

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice oncologice.

(210) 010092
(220) 2001.03.20
(730) MARS INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,

Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: galben, alb, roºu, negru.
(511)(510)
05 - substanþe ºi preparate veterinare; suplimente

alimentare pentru animale; dezinfectante; pes-
ticide; prafuri, spray-uri ºi zgãrzi, toate pentru
distrugerea puricilor ºi pentru uz veterinar;

31 - produse agricole, horticole ºi forestiere, grâne;
seminþe; animale, pãsãri ºi peºte vii; hranã
pentru animale, pãsãri ºi peºte; malþ; os de
caracatiþã, oase pentru câini; aºternut pentru
vite; fructe ºi legume proaspete ºi preparate
din aceste produse utilizate în calitate de
suplimente la hrana  pentru animale.

(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.05; 25.01.06;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.15.

(210) 010093
(220) 2001.03.23
(730) EURO-ALCO S.A., întreprindere mixtã moldo-

cipriotã, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chiºinãu, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
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(210) 010105
(220) 2001.02.20
(730) United Wine Company, întreprindere mixtã, MD

Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahãr, orez, tapiocã, sago,

înlocuitori de cafea; fãinã ºi preparate fãcute
din cereale, pâine, produse de patiserie ºi
cofetãrie, îngheþatã; miere, sirop de melasã;
drojdie, praf de copt; sare, muºtar; oþet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaþã;

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor;

33 -  bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010106
(220)  2001.03.22
(730) Piele S.A., întreprindere mixtã, MD

Str. Ismail nr. 99, MD-2023, Chiºinãu, Repub-
lica Moldova

 (540)

(591) Culori revendicate: galben, cafeniu, alb
(511)(510)
18 - piele, piei de animale  ºi toate  produsele

incluse în clasa 18, fabricate din piele.
(531)  03.06.11; 26.13.25; 27.05.08; 27.05.17;

29.01.13.

(210) 010110
(220) 2001.03.27
(730) TUBECON TOBACCO S.R.L., întreprindere

mixtã, fabricã de tutun din Orhei, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a, MD-3500, Orhei, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
34  - tutun prelucrat sau brut, trabucuri, articole

pentru fumãtori, þigarete, chibrituri.
(531) 01.01.20; 03.03.01; 03.03.17; 07.01.01;

24.01.09; 24.01.19; 25.01.19; 27.05.01.

(210) 010116
(220) 2001.03.27
(730) Grape Valley S.R.L., întreprindere mixtã

moldo-irlandezã, MD
MD-7415,  Borceag, judeþul Taraclia, Republica

Moldova
(540)
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(511)(510)
33 -  bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531)19.07.01; 19.07.24.

(210) 010128
(220) 2001.03.26
(730) British American Tobacco (Brands) Limited,

GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia

(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, oranj.
(511)(510)
16 - articole de papetãrie, cãrþi de vizitã, cãrþi,

reviste ºi materiale tipãrite;
34  - þigãri, tutun, produse din tutun, articole pentru

fumãtori, brichete, chibrituri;
35 - servicii din domeniul marketingului.
(531) 05.03.01; 05.03.06; 05.03.13; 27.05.01;

29.01.13.

(210)  010133
(220)  2000.06.14

(730) RIONI-COM S.R.L., MD
Str. Maria Cibotari nr. 22, MD-2005, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
06 - metale comune ºi aliajele lor; materiale de

construcþie metalice; construcþii metalice
transportabile; materiale metalice pentru cãile
ferate; cabluri ºi sârme metalice neelectrice;
lãcãtuºãrie ºi feronerie metalicã; tuburi
metalice; safeuri; produse metalice neincluse
în alte clase; minereuri;

09  - aparate ºi instrumente ºtiinþifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematogra-
fice, optice, de cântãrit, de mãsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranþã (salvare) ºi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea ºi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate ºi mecanisme pentru aparatele cu
preplatã; case înregistratoare, maºini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaþiei ºi calculatoare; extinctoare;

14 - metale preþioase  ºi aliajele lor ºi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, pietre preþioase; ceasornicã-
rie ºi instrumente de cronometrat;

34 - tutun; articole pentru fumãtori; chibrituri;
36 - asigurãri; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaþii;
42 - servicii de alimentaþie publicã; cazare tem-

porarã, îngrijire medicalã, igienicã ºi cos-
meticã; servicii veterinare ºi agricole; servicii
juridice; investigãri ºi elaborãri ºtiinþifice ºi
industriale; programare pentru computere;
agenþii matrimoniale; agenþii de detectivi;
agenþii pentru asigurarea locurilor la hoteluri,
pensiuni; agenþii de redactare a textelor; agenþii
de îngrijire nocturnã; alcãtuirea horoscoape-
lor; analize chimice; analize de sistem la cal-
culator; arbitraj (servicii); arenda timpului de
calculator, arenda timpului de calculator
pentru acces la baza de date; arenda încã-
perilor pentru desfãºurarea adunãrilor; ar-
hitecturã (serviciile specialiºtilor arhitecþi);
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asigurarea cu utilaj pentru expoziþii; asigurarea
cu spaþiu locativ; asistenþã veterinarã; asis-
tenþa dentistului; asistenþã medicalã; asigu-
rare cu produse alimentare; aziluri pentru
bãtrâni; baze turistice; bãi publice; bãi turceºti;
baruri; bufete; cafenele; cantine; case de
odihnã; cercetãri în domeniul bacteriologiei;
cercetãri în domeniul biologiei; cercetãri în
domeniul geologiei; cercetãri în domeniul
cosmetologiei; cercetãri în domeniul meca-
nicii; cercetãri în domeniul fizicii; cercetãri în
domeniul chimiei; cercetãri în domeniul
genealogiei; cercetarea zãcãmintelor de
petrol în scopul exploatãrii; chirurgia plantelor;
chirurgie plasticã; clinici; clinici private; cluburi;
organizaþii pe interese; cofetãrii; gestionarea
afacerilor în domeniul protecþiei drepturilor de
autor; confecþionarea coroanelor; consultaþii în
domeniul proprietãþii intelectuale; consultaþii
referitoare la orientarea profesionalã; consul-
taþii în domeniul construcþiilor ºi arhitecturii;
consultaþii în domeniul protecþiei mediului (ce
nu þin de afaceri); consultaþii în domeniul
construcþiilor; consultaþii în domeniul farma-
ceutic; controlul calitãþii; crearea compoziþiilor
florale; cremaþiuni; crearea tipurilor noi de
mãrfuri; creºe; curatelã; curãþarea acoperi-
ºurilor; decor, designul interiorului; design in-
dustrial; design vestimentar; design de artã
graficã; deservirea barurilor; deservirea
meselor de sãrbãtoare ºi a nunþilor; deschide-
rea lacãtelor cu secret; deschiderea zãvoa-
relor cu secret; determinarea autenticitãþii
operelor de artã; dispensare; efectuarea
cercetãrilor legale; efectuarea desenelor
tehnice; producerea microfilmelor; elaborarea
programelor (software) pentru computere;
elaborare de software, asigurarea accesului
la bazele de date; elaborãri de inginerie;
elaborarea proiectelor de construcþii; elaborãri
ºtiinþifice de cercetare; etalonare (gradaþie);
explorarea petrolului; explorare geologicã;
exploatare de brevete; expertizã geologicã;
expertiza zãcãmintelor petroliere; expertizã
inginericã; filmãri video; filmare topograficã;
fizioterapie; gardã personalã; gardã de noapte;
gestiunea corespondenþei personale; grãdi-
nãrit; grãdinãrit decorativ peisagistic; hoteluri;
implantarea pãrului; informaþii meteorologice;
informaþii despre evaluarea modei; închirierea
de software de calculatoare; închirierea
computerelor; închirierea îmbrãcãmintei de
searã (de galã); închirierea maºinilor de

tricotat; închirierea îmbrãcãmintei; închirierea
corturilor; închirierea construcþiilor transpor-
tabile; închirierea utilajului sanitar; închirierea
utilajului agricol; închirierea scaunelor,
meselor, feþelor de masã ºi a veselei; închirie-
rea automatelor comerciale; îngrijirea gazoa-
nelor; îngrijirea bolnavilor; îngrijirea  copiilor;
îngrijirea animalelor; reproducerea animale-
lor; interpretare din limba gesturilor; licenþierea
obiectelor proprietãþii intelectuale; manichiurã;
masaj; menþinerea, reînnoirea de software
pentru calculatoare; microfilmare; moteluri
(servicii); nimicirea dãunãtorilor agricoli;
nimicirea buruienilor; organizarea adunãrilor
religioase; pensiuni; pensiuni pentru animale;
persoane de acompaniere în locuri publice;
planificare urbanã; pomiculturã; pomiculturã
decorativã; pompe funebre; protecþia dreptu-
rilor de autor; protecþia civilã; împrãºtierea prin
metoda aerianã ºi cea superficialã a îngrãºã-
mintelor ºi a altor chimicale utilizate în agri-
culturã; elaborarea de software de computere;
reînnoire de software; reportaje fotografice;
restabilirea datelor la computer; rezervarea
locurilor pentru cazare temporarã; rezervarea
locurilor pentru cazare cu pensiune; rezer-
varea locurilor în pensiuni; saloane de fru-
museþe; saloane de coafurã; sanatorii; seri-
grafie; servicii de moaºã; servicii ale speciali-
ºtilor bacteriologi; servicii de reporteri;
serviciul sanitar; serviciul bãncii sangvine;
servicii ale menajerelor; servicii fotografice;
servicii de creare a fotocompoziþiilor; serviciile
specialiºtilor chimiºti; serviciile specialiºtilor
chiromanþi; serviciile psihologului; pompe
funebre; servicii consultative în domeniul
tehnicii de calculator; servicii juridice; servicii
de hotãrnicie; serviciul meteorologic; serviciile
specialiºtilor opticieni; servicii de pepinierit;
sortarea materiei prime refolosite; spitale;
stingerea incendiilor; stadiul proiectelor
tehnice; tabere de odihnã; testare psihologicã
pentru angajare la serviciu; testarea confec-
þiilor textile; testarea materialelor; testarea
sondelor petroliere; tipar litografic; tipar ofset;
tipar serigrafic; traduceri; tutelã.

(531) 25.07.22; 27.01.06; 27.03.15; 27.05.08;
27.05.17.

(210) 010134
(220) 2001.03.12
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(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, o
corporaþie organizatã ºi existentã conform
legilor statului Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit State
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
35 - servicii privind comerþul cu amãnuntul ºi

afacerile de vânzare a automobilelor; consul-
taþii ºi ajutor la vânzarea automobilelor;

37 - reparaþia ºi deservirea tehnicã a automobi-
lelor ºi pieselor pentru automobile.

(210) 010135
(220) 2001.03.20
(730) OVTEBLIZ S.R.L., firmã, MD

Str. Doina ºi Ion Aldea-Teodorovici nr. 17, MD-
2051, Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
01 - produse chimice, materiale tanante; adezivi

destinaþi industriei;
02 - firnisuri, lacuri; substanþe de protecþie contra

ruginii ºi contra deteriorãrii;  baiþuri, mordanþi;
rãºini naturale în stare brutã;  vopsele ºi
substanþe colorante netipografice;

19 - materiale de construcþie nemetalice; asfalt,
smoalã ºi bitum; monumente nemetalice.

(531) 26.01.18; 26.02.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.14.

(210) 010136
(220) 2001.04.04
(730) CERNEATOVICI Nineli, MD

Bd. Moscova nr. 20, ap. 33, MD-2068,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri, bãuturi alcoolice.
(531) 05.07.10; 05.13.06; 20.05.01; 25.01.15;

26.01.16; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 010137
(220) 2001.04.04
(730) CERNEATOVICI Nineli, MD

Bd. Moscova nr. 20, ap. 33, MD-2068,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu  excepþia berii).
(531) 05.07.10; 05.13.06; 20.05.01; 25.01.15;

26.01.06; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 010154
(220) 2001.04.02
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii
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(540)

(591) Culori revendicate: alb-negru, albastru-
deschis, albastru-închis, bej-deschis, bej-
închis, roz, sur, verde.

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din pro-
dusele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în
formã de paste; salate; bãuturi, umpluturi,
snack-uri; bucate finite ºi ingrediente pentru
bucate; substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;

30  - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã ali-
mentarã, îngheþatã, produse din îngheþatã,
produse de cofetãrie congelate; deserturi
rãcite, mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse
de patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umplu-
turi; produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate; ciocolatã;
pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste fãinoase ºi
orez; sosuri pentru salate; maionezã; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30.

32 -  bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe; siropuri
ºi alte preparate pentru fabricarea bãuturilor.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.20; 27.05.21;
29.05.21.

(210) 010155
(220) 2001.04.02
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,

Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb-negru, albastru-
deschis, albastru-închis, bej-deschis, bej-
închis, roz, sur, verde.

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din produ-
sele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în formã
de paste; salate; bãuturi, umpluturi, snack-uri;
bucate finite ºi ingrediente pentru bucate;
substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;

30 - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã alimen-
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tarã, îngheþatã, produse din îngheþatã, produse
de cofetãrie congelate; deserturi rãcite,
mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse de
patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umpluturi;
produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate; ciocolatã;
pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste fãinoase ºi
orez; sosuri pentru salate; maionezã; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30.

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.20; 29.01.15.

(210) 010156
(220) 2001.04.02
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: alb-negru, galben, roºu,
cafeniu-deschis, cafeniu-închis, sur, violet.

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din prod-
usele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în
formã de paste; salate; bãuturi, umpluturi,
snack-uri; bucate finite ºi ingrediente pentru

bucate; substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;

30 - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã alimen-
tarã, îngheþatã, produse din îngheþatã, produ-
se de cofetãrie congelate; deserturi rãcite,
mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse de
patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umpluturi;
produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate; ciocolatã;
pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste fãinoase ºi
orez; sosuri pentru salate; maionezã; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30.

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.20; 27.05.21;
29.01.15.

(210) 010157
(220) 2001.04.02
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)
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(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, roºu,
cafeniu-deschis, cafeniu-închis, sur, violet.

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din pro-
dusele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în
formã de paste; salate; bãuturi, umpluturi,
snack-uri; bucate finite ºi ingrediente pentru
bucate; substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;

30 - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã ali-
mentarã, îngheþatã, produse din îngheþatã;
produse de cofetãrie congelate; deserturi
rãcite, mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse
de patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umplu-
turi; produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate; ciocolatã;
pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste fãinoase ºi
orez; sosuri pentru salate; maionezã; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30;

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.20; 29.01.15.

(210) 010158
(220) 2001.04.02
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: alb-negru, roºu, bej-
deschis, bej-închis, sur, roz, azuriu, violet,
albastru.

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din pro-
dusele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în formã
de paste; salate; bãuturi, umpluturi, snack-uri;
bucate finite ºi ingrediente pentru bucate;
substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;

30 - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã alimen-
tarã, îngheþatã, produse din îngheþatã; produse
de cofetãrie congelate; deserturi rãcite,
mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse de
patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umpluturi;
produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate; ciocolatã;
pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste fãinoase ºi
orez; sosuri pentru salate; maionezã; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30;
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32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe; siropuri
ºi alte preparate pentru fabricarea bãuturilor.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.20; 27.05.21;
29.01.15.

(210) 010159
(220) 2001.04.02
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: alb-negru, roºu, cafeniu-
deschis, cafeniu-închis, sur, roz, azuriu, violet.

(511)(510)
29  - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din produ-
sele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în
formã de paste; salate; bãuturi, umpluturi,
snack-uri; bucate finite ºi ingrediente pentru
bucate; substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;

30 - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã alimen-
tarã, îngheþatã, produse din îngheþatã; pro-
duse de cofetãrie congelate; deserturi rãcite,

mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse de
patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umpluturi;
produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate; ciocolatã;
pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste fãinoase ºi
orez; sosuri pentru salate; maionezã; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30;

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe; siropuri
ºi alte preparate pentru fabricarea bãuturilor.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.20; 29.01.15.

(210) 010160
(220) 2001.04.02
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: alb-negru, verde-deschis,
verde-închis, bej-deschis, bej-închis, sur,
azuriu.

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din produ-
sele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în
formã de paste; salate; bãuturi, umpluturi,
snack-uri; bucate finite ºi ingrediente pentru
bucate; substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;
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30  - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã ali-
mentarã, îngheþatã, produse din îngheþatã;
produse de cofetãrie congelate; deserturi
rãcite, mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse
de patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, um-
pluturi; produse dulci în formã de paste,
produse sãrate în formã de paste, snack-uri;
bucate finite ºi ingrediente pentru bucate;
ciocolatã;  pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi
umpluturi pentru pizza; sosuri pentru paste
fãinoase ºi orez; sosuri pentru salate; maio-
nezã; sosuri; dip-uri din produsele incluse în
clasa 30;

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.20; 27.05.21;
29.01.15.

(210) 010161
(220) 2001.04.02
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: alb-negru, verde-deschis,
verde-închis, bej-deschis, bej-închis, sur,
azuriu.

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din pro-
dusele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în
formã de paste; salate; bãuturi, umpluturi,
snack-uri; bucate finite ºi ingrediente pentru
bucate; substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;

30 - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã alimen-
tarã, îngheþatã, produse din îngheþatã; pro-
duse de cofetãrie congelate; deserturi rãcite,
mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse de
patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umpluturi;
produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate; ciocolatã;
pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste fãinoase ºi
orez; sosuri pentru salate; maionezã; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30;

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.21; 29.01.15.

(210) 010162
(220) 2001.04.03
(730) KIMBERLY-CLARK CORPORATION, US

401 North Lake Street, NEENAH, WI 54956,
Statele Unite ale Americii

(540)

   

(511)(510)
03 - ºerveþele sau batiste umectate, impregnate.
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(210) 010163
(220) 2001.04.04
(730) MARS, INCORPORATED., US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: alb, roºu, negru, bej.
(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din pro-
dusele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în
formã de paste; salate; bãuturi, umpluturi,
snack-uri; bucate finite ºi ingrediente pentru
bucate; substanþe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29;

30 - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de
bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire în
calitate de surogate de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; gheaþã ali-
mentarã, îngheþatã, produse din îngheþatã,
produse de cofetãrie congelate; deserturi
rãcite, mousse-uri, ºerbeturi; pâine, produse
de patiserie ºi de panificaþie; bãuturi, umplu-
turi; produse dulci în formã de paste, produse
sãrate în formã de paste, snack-uri; bucate fi-
nite ºi ingrediente pentru bucate; ciocolatã;
pizza ºi bazã pentru pizza; sosuri ºi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste fãinoase ºi
orez; sosuri pentru salate; maionezã; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30.

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.14.

(210) 010168
(220) 2001.04.18
(730) LaVina Group S.R.L., MD

Str. 27 August nr. 96, MD-2003, Durleºti, judeþul
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010170
(220) 2001.04.18
(730) LaVina Group S.R.L., MD

Str. 27 August nr. 96, MD-2003, Durleºti,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010171
(220) 2001.04.18
(730) LaVina Group S.R.L., MD

Str. 27 August nr. 96, MD-2003, Durleºti,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33  - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010172
(220) 2001.04.17
(730) MEDIAFON S.R.L., întreprindere cu investiþii

strãine, MD
Str. Bucureºti nr. 60, MD-2012, Chiºinãu, Re-
publica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roºu, verde,
albastru.

(511)(510)
16 - hârtie, carton ºi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de im-
primerie; articole de legãtorie; fotografii;
papetãrie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetãrie sau menaj; material pentru artiºti;
pensule; maºini de scris ºi articole de birou
(cu excepþia mobilierului); material de instruire
sau învãþãmânt (cu excepþia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (neincluse
în alte clase); cãrþi de joc; caractere tipografice;
cliºee;

25 - îmbrãcãminte, încãlþãminte, articole pentru
acoperit capul;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
comercializarea produselor;

39 - transport; ambalare ºi depozitare de mãrfuri;
organizare de  cãlãtorii;

41 - educaþie, organizarea procesului de instruire;
divertisment; activitãþi sportive ºi culturale;

42 - servicii de alimentaþie publicã; cazare tem-
porarã; îngrijiri medicale, de igienã ºi de fru-
museþe; servicii veterinare ºi agricole; servicii
juridice; cercetare ºtiinþificã ºi industrialã;
programe pentru calculatoare; agenþii matri-
moniale; agenþii de detectivi; agenþii pentru
asigurarea locurilor la hoteluri, pensiuni;
agenþii de redactare a textelor; agenþii de
îngrijire nocturnã; alcãtuirea horoscoapelor;
analize chimice; analize de sistem la calcula-
tor; servicii de arbitraj; arenda timpului de cal-
culator, arenda timpului de calculator pentru
acces la baza de date; arenda încãperilor
pentru desfãºurarea adunãrilor; serviciile
specialiºtilor arhitecþi; asigurarea cu utilaj
pentru expoziþii; asigurarea cu spaþiu locativ;
asistenþã veterinarã; asistenþa dentistului,
asistenþã medicalã; asigurare cu produse
alimentare; aziluri pentru bãtrâni; baze turi-
stice; bãi publice, bãi turceºti; baruri; bufete;

cafenele; cantine; case de odihnã; cercetãri în
domeniul bacteriologiei; cercetãri în domeniul
biologiei; cercetãri în domeniul geologiei;
cercetãri în domeniul cosmetologiei; cercetãri
în domeniul mecanicii; cercetãri în domeniul
fizicii; cercetãri în domeniul chimiei; cercetãri
în domeniul genealogiei; cercetarea zãcã-
mintelor de petrol în scopul exploatãrii;
chirurgia plantelor; chirurgie plasticã; clinici,
clinici private; cluburi, organizaþii pe interese;
cofetãrii; gestionarea afacerilor în domeniul
protecþiei drepturilor de autor; confecþionarea
coroanelor; consultaþii în domeniul proprietãþii
intelectuale; consultaþii referitoare la orientarea
profesionalã; consultaþii în domeniul construc-
þiilor ºi arhitecturii; consultaþii în domeniul
protecþiei mediului (ce nu þin de afaceri);
consultaþii în domeniul construcþiilor; con-
sultaþii în domeniul farmaceutic; controlul
calitãþii; crearea compoziþiilor florale; crema-
þiuni; crearea noilor tipuri de mãrfuri; creºe;
curatelã; curãþarea acoperiºurilor; decor,
designul interiorului; design industrial; design
vestimentar; design de artã graficã; deservirea
barurilor; deservirea meselor de sãrbãtoare ºi
a nunþilor; deschiderea lacãtelor cu secret;
deschiderea zãvoarelor cu secret; deter-
minarea autenticitãþii operelor de artã; dis-
pensare; efectuarea cercetãrilor legale;
efectuarea desenelor tehnice; producerea
microfilmelor; elaborarea programelor (soft-
ware) pentru computere; elaborare de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborãri de inginerie; elaborarea proiectelor
de  construcþii; elaborãri ºtiinþifice de cercetare;
etalonare (gradaþie); explorarea petrolului;
explorare geologicã; exploatare de brevete;
expertizã geologicã; expertiza zãcãmintelor
petroliere; expertizã inginericã; filmãri video,
filmare topograficã; fizioterapie; gardã
personalã; gardã de noapte; gestiunea
corespondenþei personale; grãdinãrit; grã-
dinãrit decorativ peisagistic; hoteluri; impla-
ntarea pãrului; informaþii  meteorologice,
informaþii despre evaluarea modei; închirierea
de software de calculatoare; închirierea
computerelor; închirierea îmbrãcãmintei de
searã,  închirierea maºinilor de tricotat;
închirierea îmbrãcãmintei; închirierea cortu-
rilor; închirierea construcþiilor transportabile;
închirierea utilajului sanitar; închirierea
utilajului agricol; închirierea scaunelor,
meselor, feþelor de masã ºi a veselei; închi-
rierea automatelor comerciale; îngrijirea



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 11/2001

58

gazoanelor; îngrijirea bolnavilor; îngrijirea
copiilor; îngrijirea animalelor; reproducerea
animalelor; interpretare din limba gesturilor;
licenþierea obiectelor de proprietate intelec-
tualã; manichiurã; masaj;  menþinerea,
reînnoirea de software pentru calculatoare;
microfilmare; serviciile motelurilor; nimicirea
dãunãtorilor agricoli; nimicirea buruienilor;
organizarea adunãrilor religioase; pensiuni,
pensiuni pentru animale; persoane de acom-
paniere în locuri publice; planificare urbanã;
pomiculturã; pomiculturã decorativã; pompe
funebre; protecþia drepturilor de autor; protecþia
civilã; împrãºtierea prin metoda aerianã ºi cea
superficialã a îngrãºãmintelor ºi a altor
chimicale utilizate în agriculturã; elaborarea de
software de computere; reînnoire de software;
reportaje fotografice; restabilirea datelor la
computer; rezervarea locurilor pentru cazare
temporarã, rezervarea locurilor pentru cazare
cu pensiune, rezervarea locurilor în pensiuni;
saloane de frumuseþe; saloane  de coafurã;
sanatorii; serigrafie; servicii de moaºã; servicii
ale specialiºtilor bacteriologi; serviciul de
reporteri; serviciul sanitar; serviciul bãncii
sangvine; servicii ale menajerelor; servicii
fotografice; servicii de creare a fotocompo-
ziþiilor; serviciile specialiºtilor chimiºti; ser-
viciile specialiºtilor chiromanþi, serviciile
psihologului; servicii funebre; servicii consul-
tative în domeniul tehnicii de calculator; servicii
juridice; servicii de hotãrnicie; serviciul  meteo-
rologic; serviciile specialiºtilor opticieni;
servicii de pepinierit; sortarea materiei prime
refolosite; spitale; stingerea incendiilor;
studierea proiectelor tehnice; tabere de
odihnã; testare psihologicã pentru angajare la
serviciu; testarea confecþiilor textile; testarea
materialelor; testarea sondelor petroliere;
tipar litografic; tipar ofset; tipar serigrafic;
traduceri; tutelã.

(531) 26.02.03; 27.09.08; 27.09.11; 27.09.17;
29.01.15.

(210) 010178
(220) 2001.04.12
(730) SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL, AR
AVDA. LEANDRO N. ALEM 1067, PISO 27,
BUENOS AIRES, ARGENTINA

(540)

(591) Culori revendicate: gri, roºu-purpuriu, albastru,
verde.

(511)(510)
06 - metale comune ºi aliajele lor; materiale de

construcþie metalice; construcþii metalice
transportabile; materiale metalice pentru cãile
ferate; cabluri ºi sârme metalice neelectrice;
lãcãtuºãrie ºi feronerie metalicã; tuburi
metalice; safeuri; produse metalice neincluse
în alte clase; minereuri.

(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15.

(210) 010181
(220) 2001.04.13
(730) Radiocomunicaþii, întreprindere de stat, MD

Drumul Viilor nr. 28, bloc 2, MD-2021, Chi-
ºinãu, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: albastru, negru.
(511)(510)
38 -  telecomunicaþii.
(531) 01.05.24; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.22;

29.01.12.

(210) 010210
(220) 2001.04.24
(730) EURO-ALCO S.A., întreprindere mixtã moldo-

cipriotã, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chiºinãu, Republica

Moldova
(540)
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(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010212
(220) 2001.04.26
(730) Holt’s Company, US

12270 Townsend Road, Philadelphia, PA
19154, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
34 - trabucuri ºi alte produse de tutun.

(210) 010237
(220)  2001.04.25
(730) TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtã, MD

MD-6116, Tomai, Ceadâr-Lunga, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
32 - ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice, bãuturi ºi sucuri din fructe,
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor;

33 - bãuturi alcoolice.
(531) 19.01.01; 19.01.05; 25.01.05; 26.01.16;

26.11.13; 27.01.06; 27.05.01; 27.07.01.
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, numărul acordat 

mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

(111) 
Nr. marcă 
acordat 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  009233 2000.03.27 7977 2001.10.05 05,35 Farmaco S.A., întreprindere 
mixtă moldo-română, MD 

1/2001 

2  009691 2000.08.18 8174 2001.09.26 30 Firma ROON GRUP S.R.L.,  
MD 

4/2001 

3  009721 2000.10.26 8184 2001.09.26 16,35 HORN S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

4/2001 

4  009557 2000.08.14 8274 2001.09.25 29,30,31,32,
34,35,42 

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

2/2001 

5  009415 2000.05.16 8275 2001.09.26 42 Centrul de Acreditare şi 
Atestare pe lângă 
Departamentul Standardizare şi 
Metrologie, MD 

12/2000 

6  009834 2000.11.22 8277 2001.09.26 34 Dunhill Tobacco of London 
Limited, GB 

5/2001 

7  008760 1999.07.16 8278 2001.10.01 28,29,30,32. MARS, INCORPORATED,US 1/2001 

8  007688 1998.03.30 8279 2001.10.01 33 Compania GB & Co S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-
britanică, MD 

6/2001 

9  008017 1998.07.15 8280 2001.10.01 33 Compania GB & Co S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-
britanică, MD 

6/2001 

10  008621 1999.04.28 8281 2001.10.01 33 AROMA, întreprindere de stat, 
combinat de produse alcoolice, 
MD 

6/2001 

11  009257 2000.04.17 8283 2001.10.01 33 ESMALDA S.R.L., MD 6/2001 

12  009258 2000.04.17 8284 2001.10.01 33 ESMALDA S.R.L., MD 6/2001 

13  009530 2000.08.02 8285 2001.10.01 36 GLIE S.R.L., MD 6/2001 

14  009599 2000.09.06 8286 2001.10.01 03 NIRMA CHEMICAL WORKS 
LIMITED, IN 

6/2001 

15  009604 2000.09.06 8287 2001.10.01 09 Fisher Scientific Company 
L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company, US 

6/2001 

16  009605 2000.09.08 8288 2001.10.01 25 Playboy Enterprises 
International, Inc., US 

6/2001 

17  009658 2000.09.28 8289 2001.10.01 16,35,41,42 M Style Studio S.R.L., centru de 
regie artistică, MD 

6/2001 

18  009676 2000.10.13 8290 2001.10.01 33 Gortolomei Ion, MD 6/2001 

19  009492 2000.07.18 8291 2001.10.01 05 SmithKline Beecham p.l.c., GB 3/2001 

20  008347 1998.12.29 8292 2001.10.01 32 Reprezentanţa în Moldova a 
companiei Germane "Tetra Pak 
Service GmbH", MD 

8/1999 

21  009792 2000.11.17 8293 2001.10.04 36 Allianz Aktiengesellschaft, DE 6/2001 

22  009791 2000.11.17 8294 2001.10.04 35,41,42 Centrul de Business din 
Moldova S.R.L., MD 

6/2001 
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23  009725 2000.09.19 8295 2001.10.04 05,35 Eurofarmaco S.A., întreprindere 
mixtă moldo-română, MD 

6/2001 

24  009723 2000.10.27 8296 2001.10.04 29,30 MARS, INCORPORATED, US 6/2001 

25  009733 2000.10.30 8297 2001.10.04 10,20 Leo Pharmaceutical Products 
Ltd. A/S (Lovens kemiske 
Fabrik 
Produktionsaktieselskab), DK 

6/2001 

26  009734 2000.10.30 8298 2001.10.04 16 The Procter & Gamble 
Company, US 

6/2001 

27  009737 2000.10.31 8299 2001.10.04 32 THE COCA-COLA COMPANY, 
o corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

6/2001 

28  009790 2000.11.17 8300 2001.10.04 16,35,41 Elit Centru S.R.L., agenţie de 
modele, MD 

6/2001 

29  009785 2000.11.13 8301 2001.10.04 09 CORNING INCORPORATED, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
New York, US 

6/2001 

30  009784 2000.11.13 8302 2001.10.04 09 CORNING INCORPORATED, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
New York, US 

6/2001 

31  009690 2000.10.16 8303 2001.10.04 33 EST & D  S.R.L., companie de 
industrie şi comerţ, MD 

6/2001 

32  009712 2000.10.23 8304 2001.10.04 35,37,39 AUTOSFERA S.A., MD 6/2001 

33  009713 2000.10.23 8305 2001.10.04 16 METROMPAŞ S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

6/2001 

34  009718 2000.10.25 8306 2001.10.04 07,12 TENNECO AUTOMOTIVE 
OPERATING COMPANY INC., 
US 

6/2001 

35  009720 2000.10.25 8307 2001.10.04 05 PHARMACIA CORPORATION, 
o corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

6/2001 

36  009722 2000.10.26 8308 2001.10.04 36 Galas S.A., companie de 
asigurare, MD 

6/2001 

37  009746 2000.11.03 8309 2001.10.04 09 DataPlay, Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

6/2001 

38  009793 2000.11.21 8310 2001.10.08 09 Wesley Jessen Corporation, 
corporaţia statului Delaware, 
US 

6/2001 

39  009798 2000.11.21 8311 2001.10.08 35,42 LEVINTSA & ASSOCIATES 
S.R.L., MD 

6/2001 

40  009805 2000.11.27 8312 2001.10.08 09,38,41,42 DISCOVERY 
COMMUNICATIONS, INC., 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

6/2001 

41  009806 2000.11.27 8313 2001.10.08 09,38,41,42 DISCOVERY 
COMMUNICATIONS, INC., 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

6/2001 

42  009813 2000.11.30 8314 2001.10.08 33 CRICOVA S.A., combinat de 
vinuri, MD 

6/2001 

43  009846 2000.11.16 8315 2001.10.08 34,35 MAŞCAUŢAN, gospodărie 
ţărănească, MD 

6/2001 
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44  009847 2000.11.16 8316 2001.10.08 34,35 MAŞCAUŢAN, gospodărie 
ţărănească, MD 

6/2001 

45  009849 2000.12.08 8317 2001.10.08 25 OLGA CEBAN, întreprindere 
individuală, MD 

6/2001 

46  009854 2000.12.08 8318 2001.10.08 09 EMINENCE SPEAKER 
CORPORATION,  corporaţie 
din statul Kentucky, US 

6/2001 

47  009857 2000.12.11 8319 2001.10.08 05 American Home Products 
Corporation, US 

6/2001 

48  009858 2000.12.11 8320 2001.10.08 05 American Home Products 
Corporation, US 

6/2001 

49  009859 2000.12.11 8321 2001.10.08 05 American Home Products 
Corporation, US 

6/2001 

50  009906 2000.12.25 8322 2001.10.08 05 SmithKline Beecham 
Biologicals Manufacturing S.A.,  
BE 

6/2001 

51  009907 2000.12.25 8323 2001.10.08 05 SANKYO COMPANY LIMITED, 
JP 

6/2001 

52  009908 2000.12.27 8324 2001.10.08 05,16 IPR Pharmaceuticals Inc., PR 6/2001 

53  009917 2000.12.28 8325 2001.10.08 05 Pfizer Inc.,  o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

6/2001 

54  009922 2001.01.04 8326 2001.10.08 05 Genetics Institute, Inc., US 6/2001 

55  009927 2001.01.04 8327 2001.10.08 05 American Home Products 
Corporation, US 

6/2001 

56  009233 2000.03.27 7977 2001.10.05 05,35 Farmaco S.A., întreprindere 
mixtă moldo-română, MD 

1/2001 

57  009691 2000.08.18 8174 2001.09.26 30 Firma ROON GRUP S.R.L.,  
MD 

4/2001 

58  009721 2000.10.26 8184 2001.09.26 16,35 HORN S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

4/2001 

59  009557 2000.08.14 8274 2001.09.25 29,30,31,32,
34,35,42 

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

2/2001 

60  009415 2000.05.16 8275 2001.09.26 42 Centrul de Acreditare şi 
Atestare pe lângă 
Departamentul Standardizare şi 
Metrologie, MD 

12/2000 

61  009834 2000.11.22 8277 2001.09.26 34 Dunhill Tobacco of London 
Limited, GB 

5/2001 
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Lista mărcilor reînnoite 
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  mărcii  reînnoite, data expirării termenului  
de  reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi  adresa, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numerele 

de BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116) 
Nr. mărcii 
reînnoite 

(186) 
Data expirării  

reînnoirii 

(511)   
Clase 

(730) 
Titular şi adresă, cod  ST. 3  

OMPI 

(442) 
 Nr. BOPI 

(450) 
 Nr. BOPI 

1 R125 2011.01.17 09 NIHON MARANTZ KABUSHI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
MARANTZ JAPAN, INC.), JP 
35-1, Sagamiohno 7-chome, 
Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, 
Japonia 

- 6/1994 

2 R143 2011.03.19 04 GULF INTERNATIONAL 
LUBRICANTS, LTD., BM 
41 Cedar Avenue, Hamilton 5-24, 
Bermude 

- 7-8/1994 

3 R146 2011.03.19 04 GULF INTERNATIONAL 
LUBRICANTS, LTD., BM 
41 Cedar Avenue, Hamilton 5-24,
Bermude 

- 7-8/1994 

4 R278 2011.05.05 10, 25 Vanity Fair, Inc. (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware), US 
Concord Plaza, 3411, Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 
Statele Unite ale Americii 

- 7-8/1994 
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VI
Design industrialDesign industrialDesign industrialDesign industrialDesign 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.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant în proprietate 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.

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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(11) Numărul certificatului

(15) Data de înregistrare

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene şi modele

(30) Date referitoare la prioritate conform
Convenţiei de la Paris

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data de publicare a cererii după examinare

(45) Data eliberării certificatului

(46) Data prevăzută de expirare a termenului de
amânare a publicării

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  reprezentantului în proprietate indus-
trială

(80) Datele de depozit internaţional conform Aran-
jamentului de la Haga

(11) Number of the registration

(15) Date of registration

(18) Expected expiration date of the registration

(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

(43) Publication date of the unexamined application

(44) Publication date of the examined application

(45) Date of certificate granting

(46) Date of deferment expiration

(51) International Classification for Industrial De-
signs

(54) Denomination of the article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors claimed

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the author

(73) Name and address of the owner

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

(80) Identification of certain data related to the inter-
national deposit of industrial designs under the
Hague Agreement

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS
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FF4L Desene  şi modele industriale înregistrate

FF4L Lista desenelor  şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare (semestrial)

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

FF4L Lista desenelor şi 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 şi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare internaţională (lunar, semestrial)

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

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

NZ4L Lista desenelor şi 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 designs,
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 granted 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 DeseneFF4L DeseneFF4L DeseneFF4L DeseneFF4L Desene

[i modele industriale ]nregistrate[i modele industriale ]nregistrate[i modele industriale ]nregistrate[i modele industriale ]nregistrate[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.

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

completed by the Law No 1079-XIV of June 23, 2000, has not been met, file with the Agency a rea-
soned 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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                                                            MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001

(11) 346
(15) 2001.10.10
(51) LOC (7) Cl. 02-04
(21) f 2001 0026
(22) 2001.02.20
(18) 2006.02.20
(28) 6

(71)(73) ÒÈÃÈÍÀ,  ÎNTREPRINDERE DE STAT,
FIRMĂ COMERCIAL-INDUSTRIALĂ, MD
Str. Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, Bender,
Republica Moldova

(72) MIRONIUC Elena, MD
(54) Încălţăminte pentru femei
(55)

1

2

3
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4

5

6

(11) 346
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                                                            MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001

1 2 3

(11) 347
(15) 2001.10.18
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2001 0029
(22) 2001.02.28
(18) 2006.02.28
(28) 18

(71)(73) MIGDAL-P S.A., MD
Str. Al. Vlahuţă nr. 9A, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(72) PANUŞ Grigore, MD
(54) Butelii

(55)
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4 5

(11)  347
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(11)  347
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(11)  347
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MD-BOPI 11/2001 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare 
a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

în octombrie 2001 
Se publicã urmãtoarele date: numãrul curent, numãrul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numãrul depozitului, data depozitului, numãrul de desene şi modele industriale, titularul, 
codul tãrii conform ST. 3 OMPI, numãrul BOPI în care a fost publicatã înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
 Nr. certifi-

catului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 254 01-01 f 2000 0014 2000.04.04 2 FRANZELUŢA  S.A., 
COMBINAT  DE 
PANIFICAŢIE DIN 
CHIŞINĂU, MD 

12/2000 

2 255 01-01 f 2000 0015 2000.04.04 1 FRANZELUŢA  S.A., 
COMBINAT  DE 
PANIFICAŢIE DIN 
CHIŞINĂU, MD  

12/2000 

3 256 01-01 f 2000 0016 2000.04.04 2 FRANZELUŢA  S.A., 
COMBINAT  DE 
PANIFICAŢIE DIN 
CHIŞINĂU, MD 

12/2000 

4 257 01-01 f 2000 0017 2000.04.04 4 FRANZELUŢA  S.A., 
COMBINAT  DE 
PANIFICAŢIE DIN 
CHIŞINĂU, MD 

12/2000 

5 258 01-01 f 2000 0022 2000.04.12 4 FRANZELUŢA  S.A., 
COMBINAT  DE 
PANIFICAŢIE DIN 
CHIŞINĂU, MD 

12/2000 

6 259 01-01 f 2000 0023 2000.04.12 5 FRANZELUŢA  S.A., 
COMBINAT  DE 
PANIFICAŢIE DIN 
CHIŞINĂU, MD 

12/2000 

7 260 09-03; 
13-99 

f 2000 0077 2000.09.11 1 VIDAR S.R.L., FIRMĂ DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, 
MD 

12/2000 

8 281 02-02, 
03 

0269 1999.12.07 11 FIRMA  DEGETARUL DE 
AUR S.R.L., MD 

3/2001 

9 282 02-02, 
03 

f 2000 0056 2000.07.28 5 FIRMA DEGETARUL DE 
AUR  S.R.L., MD 

3/2001 

10 284 09-01 f 2000 0062 2000.05.19 16 FABRICA DE VINURI ŞI 
CONIACURI DIN 
TIRASPOL  KVINT, MD 

3/2001 

11 285 19-08 f 2000 0026 2000.04.26 1 LIFEWAY FOODS, INC., 
US 

3/2001 

12 286 19-08 f 2000 0038 2000.06.05 2 AROMA, 
ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, COMBINAT DE 
PRODUSE ALCOOLICE, 
MD 

3/2001 
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MD-BOPI 11/2001 

FG4L Lista desenelor 
şi modelelor industriale reînnoite 

Se  publicã urmãtoarele date: numãrul curent, numãrul certificatului, data expirãrii termenului 
de  reînnoire, numãrul depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI, numãrul de desene şi modele 

industriale, titularul şi adresa, codul ţãrii conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată 
înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificat 

(18) 
Data 

 expirãrii  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

depozit 

 (22) 
Data 

depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 

desene si 
modele in-
dustriale 

(73) 
Titular, 

cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45)
Nr. BOPI 

1 49 2006.12.27 0073 1996.12.27 02-04 1 ТИГИНА, ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, FIRMĂ COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ, MD 
Str. Chişiniovscaia nr. 20, 
MD-3200, Bender, Republica 
Moldova 

3/1997 
7/1997 

2 50 2006.12.27 0074 1996.12.27 02-04 1 ТИГИНА, ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, FIRMĂ COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ, MD 
Str. Chişiniovscaia nr. 20, 
MD-3200, Bender, Republica 
Moldova 

3/1997 
7/1997 

3 51 2006.12.27 0075 1996.12.27 02-04 1 ТИГИНА, ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, FIRMĂ COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ, MD 
Str. Chişiniovscaia nr. 20, 
MD-3200, Bender, Republica 
Moldova 

3/1997 
7/1997 

4 52 2006.12.27 0076 1996.12.27 02-04 1 ТИГИНА, ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, FIRMĂ COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ, MD 
Str. Chişiniovscaia nr. 20, 
MD-3200, Bender, Republica 
Moldova 

3/1997 
7/1997 

5 53 2006.12.27 0077 1996.12.27 02-04 1 ТИГИНА, ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, FIRMĂ COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ, MD 
Str. Chişiniovscaia nr. 20, 
MD-3200, Bender, Republica 
Moldova 

3/1997 
7/1997 

6 54 2006.12.27 0078 1996.12.27 02-04 1 ТИГИНА, ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, FIRMĂ COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ, MD 
Str. Chişiniovscaia nr. 20, 
MD-3200, Bender, Republica 
Moldova 

3/1997 
7/1997 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform 
ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 

industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

1 4   

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi modelului 

industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) Nr. 
de desene şi 

modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
1       DM/055366 2000.11.30 2000.06.26,

FR 
HERMES SELLIER 
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Brăţări, clipsuri pentru urechi, pandantiv, 
inele, închizătoare pentru bijuterii, verigă 
pentru lanţ /  Bracelets, boucle d'oreille, 
pendentif, bagues, fermoir de bijou, 
maillons de chaîne / Bracelets, earring, 
pendant, rings, snap fastener for 
jewellery, chain links 

11-01 22 2005.11.30 4/2001

2      DM/055367 2000.11.30 2000.06.26,
FR 

HERMES SELLIER 
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Nasturi, eşarfe, şiret pentru închidere, 
talpă pentru încălţăminte, încălţăminte, 
închizătoare pentru geantă, mănuşi, 
cizme / Boutons, carrés, tirette de 
fermeture, semelle de chaussure, 
chaussures, attaches pour sac, gants, 
botte / Buttons, squares, pull, shoe sole, 
shoes, straps for bags, gloves, boot 

02-04, 
05, 06, 

07 

22 2005.11.30 4/2001

3       DM/055369 2000.10.13 INTERIOR'S S.A., FR Obiecte decorative / Objets de 
décoration / Decorative objects 

11-02 2 2005.10.13 4/2001

4 DM/055370 2000.10.13  INTERIOR'S S.A., FR Sfeşnic fără suport / Bougeoir à poser / 
Table candlestick 

26-01   1 2005.10.13 4/2001

5 DM/055399 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02   4 2006.02.27 4/2001



 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 DM/055401 2001.03.09  SONY OVERSEAS SA, 

CH 
Deşteptător-radio / Radio receiver 
combined with clock / Radio-réveil 

10-01; 
14-03 

1  2006.03.09 4/2001

7 DM/055402 2001.03.12  SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Deşteptător-radio / Radio receiver 
combined with clock / Radio-réveil 

10-01; 
14-03 

1  2006.03.12 4/2001

8       DM/055411 2001.03.23 COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE, FR 

Ambalaje pentru produse alimentare / 
Emballages pour produits alimentaires / 
Packaging for foodstuffs 

09-03 6 2006.03.23 4/2001

9      DM/055431 2001.03.06 2000.09.07,
JP 

SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Ordinator combinat cu cameră video / 
Computer combined with video camera / 
Ordinateur combiné à une caméra vidéo 

14-02; 
16-01 

1 2006.03.06 4/2001

10      DM/055436 2001.03.12 WESTFÄLISCHE TEXTIL -
GESELLSCHAFT KLIN-
GENTHAL & CO. MBH, DE

Ţesături / Fabrics / Tissus 05-05 10 2006.03.12 4/2001 

11        DM/055439 2001.03.14 2000.11.28,
DE 

NATURANA DÖLKER 
GMBH & CO. KG, DE 

Sutiene / Brassieres / Soutiens-gorge 02-01 3 2006.03.14 4/2001

12       DM/055445 2001.03.19 2000.09.18,
US 

GARTNER KLAUS W., DE Mânere care permit sechestrarea 
datelor cu compartiment pentru baterii / 
Handles with data input and battery 
compartment / Poignées permettant la 
saisie de données et compartiment pour 
la pile 

08-06 2 2006.03.19 4/2001

13 DM/055453 2001.03.21  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02   2 2006.03.21 4/2001

14 DM/055454 2001.03.21  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02   2 2006.03.21 4/2001

 



 

1 4   
 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
15       DM/055480 2000.12.28 2000.07.08,

DE 
RIWA-TEC GMBH 
MESSGERÄTE HANDEL-
SGESELLSCHAFT, DE 

Flacon pentru alcoolmetru / Vial for 
spirit-level devices / Flacon pour 
dispositifs à niveau d'eau 

10-04 1 2005.12.28 4/2001

16      DM/055491 2001.02.09 2000.08.14,
JP 

SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Înregistrator de discuri optice combinat 
cu un radioreceptor, magnetofon cu 
bandă şi lector de discuri audio 
numerice, lector de discuri audio 
numerice combinat cu radioreceptor şi 
un magnetofon cu bandă, ordonatoare, 
receptor pentru televiziune / Optical disc 
recorder combined with radio receiver, 
tape recorder and digital audio disc 
player, digital audio disc player 
combined with radio receiver and tape 
recorder, computers, monitor television 
receiver / Enregistreur de disque 
optique combiné à un récepteur radio, 
magnétophone à bande et lecteur de 
disque audio numérique, lecteur de 
disque audio numérique combiné à un 
récepteur radio et un magnétophone à 
bande, ordinateurs, récepteur de 
télévision 

14-01, 
02, 03 

5 2006.02.09 4/2001

17 DM/055497 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceas / Montre / Watch 10-02 1 2006.03.20 4/2001 

18 DM/055499 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Brăţări pentru ceas / Bracelets de 
montre / Watch bracelets 

10-07   2 2006.03.20 4/2001

19 DM/055500 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

10-02   1 2006.03.20 4/2001

20 DM/055501 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02   2 2006.03.20 4/2001

21 DM/055505 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

10-02   1 2006.03.20 4/2001

22 DM/055506 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări /  Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02   4 2006.03.20 4/2001

23        DM/055507 2000.12.15 HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Desene şi motive pentru ţesături / 
Dessins de tissus, motifs pour tissus / 
Fabric designs, patterns for fabrics 

05-05 53 2005.12.15 4/2001



 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 DM/055508 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH 

SA) (SWATCH LTD.), CH 
Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de 
montres / Watch bracelets 

10-07   1(2) 2006.03.20 4/2001

25 DM/055510 2001.03.20  VALCUCINE S.P.A., IT Uşă de sticlă pentru mobilă / Glass door 
for furniture / Porte en verre pour picce 
d'ameublement 

06-06   1 2006.03.20 4/2001

26 DM/055511 2001.03.09  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02   2 2006.03.09 4/2001

27       DM/055530 2001.04.03 2000.11.28,
JP 

SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Radioreceptor / Radio receiver / 
Récepteur radio 

14-03 1 2006.04.03 4/2001

28 DM/055531 2001.04.04  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

10-02   1 2006.04.04 4/2001

29 DM/055559 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02   25 2006.02.27 4/2001

30      DM/055567 2001.03.19 2000.09.21 SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Telefon fără fir combinat cu lector / 
înregistrator şi suport de înregistrare / 
Wireless telephone combined with 
player/recorder for recording media / 
Ensemble téléphone sans fil et 
lecteur/enregistreur de supports 
d'enregistrement 

14-01, 
03 

1 2006.03.19 4/2001

31     DM/055571 2001.03.30 HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Zgardă / Laisse / Leash  30-04 1 2006.03.30 4/2001 

32       DM/055572 2001.03.30 HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Scrumiere / Cendriers / Ashtrays 27-03 3  
(1,4,5) 

2006.03.30 4/2001

33       DM/055573 2001.03.30 HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Ascuţitoare de creioane, creion pentru 
marcare / Taille crayons, marque-page / 
Pencil sharpener, page marker 

19-06, 
99 

2 2006.03.30 4/2001

 



 

1 4   
 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
34       DM/055574 2001.03.30 HERMES SELLIER

(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Solniţă-piperniţă, platou / Salicre-
poivrier, plateau / Salt and pepper 
shakers, board 

07-06, 
99 

2 2006.03.30 4/2001

35       DM/055575 2001.03.30 HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Covoraşe pentru baie, şervet de baie / 
Tapis de bain, serviette de bain / Bath 
mats, bath towel  

06-11, 
13 

3 2006.03.30 4/2001

36        DM/055576 2001.03.30 HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Fermoar pentru articole de marochinărie 
/ Fermoir d'articles de maroquinerie / 
Clasp for leather goods 

08-07 1 2006.03.30 4/2001

37        DM/055577 2001.03.30 HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Desene pentru ţesături / Dessins pour 
tissus / Designs for textile fabrics 

05-05 24 2006.03.30 4/2001

38 DM/055583 2001.04.04  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

10-02   1 2006.04.04 4/2001

39    DM/055594 2000.12.22 BRACH, PETRA, DE Croşete / Crochets / Hooks 08-08 3 2005.12.22 4/2001 
40       DM/055605 2001.03.30 HERMES SELLIER

(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Cizmuliţe, cizme, încălţăminte, centuri, 
catarame (mercerie), închizătoare 
pentru accesorii vestimentare şi 
încălţăminte, eşarfe, fulare mici, pareo /  
Bottines, bottes, chaussures, ceintures, 
boucles (mercerie), attaches pour 
accessoires vestimentaires et 
chaussures, carrés, petit-foulard, paréo / 
Ankle boots, boots, shoes, belts, 
buckles (haberdashery), clasps for 
clothes accessories and shoes, scarves, 
small headscarf, pareo 

02-04, 
05, 07 

33 2006.03.30 4/2001

41        DM/055606 2001.03.30 HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Genţi, poşete / Sacs, pochettes / Bags, 
pouches 

03-01 13 2006.03.30 4/2001

42      DM/055615 2001.04.03 WESTFÄLISCHE TEXTIL -
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. 
MBH, DE 

Ţesături / Fabrics / Tissus 05-05 18 2006.04.03 4/2001 

43        DM/055631 2000.05.03 AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT 
CORPORATION AG, CH 

Rezervor în formă de coş pentru cratiţă 
cu aburi / Insert for cooking pot / Panier 
de marmite à vapeur 

07-02 1 2005.05.03 4/2001



 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
44        DM/055632 2000.05.03 AMC INTERNATIONAL

ALFA METALCRAFT 
CORPORATION AG, CH 

Capac pentru cratiţă cu aburi / Cover for 
pressure cooking pot / Couvercle de 
marmite à vapeur 

07-02 1 2005.05.03 4/2001

45       DM/055648 2000.10.30 2000.05.01,
US 

MOVADO WATCH 
COMPANY S.A., CH 

Cadran de ceas /  Watch dial / Cadran 
de montre 

10-07 1 2005.10.30 4/2001

46 DM/055656 2000.09.20  AKZO NOBEL NV, NL Comandă electronică pentru afişaj / 
Electronic timer with display / Minuterie 
électronique avec affichage 

10-03   1 2005.09.20 4/2001

47        DM/055668 2000.12.22 BEAULIET ANNE-MARIE,
FR 

Dispozitiv portativ şi gonflabil pentru 
spălat capul / Lave-tete portable et 
gonflable / Portable and inflatable head-
washing device 

28-03 1 2005.12.22 4/2001

48       DM/055677 2001.02.12 2000.12.08,
FR 

ERIMA 
SPORTBEKLEIDUNGS 
GMBH, DE 

Minge pentru sport / Ball for sports / 
Ballon de sport 

21-02 1 2006.02.12 4/2001

49       DM/055685 2001.04.10 2000.10.11,
JP 

SONY OVERSEAS 
SA, CH 

Telecomandă pentru jucărie, căşti 
pentru jocul cu telecomandă / Toy for 
control, ear part for toy for control / 
Jouet télécommandé, oreille pour jouet 
télécommandé 

21-01 2 2006.04.10 4/2001

50       DM/055697 2001.03.20 ANTON RIEMERSCHMID 
WEINBRENNEREI UND 
LIKÖRFABRIK GMBH & 
CO. KG, DE 

Butelie din ceramică / Ceramic bottle / 
Bouteille en céramique 

09-01 1 2006.03.20 4/2001

51    DM/055710 2001.03.06 2000.09.12,
IT 

FERRARI S.P.A., IT Automobil / Car / Automobile 12-08 1 2006.03.06 4/2001 

52       DM/055711 2001.03.06 2000.09.12,
IT 

FERRARI S.P.A., IT Automobil-jucărie / Toy car / Petite 
voiture 

21-01 1 2006.03.06 4/2001

 

 



 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova  
conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform 
ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de 

expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

1 4   

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1         2 3 4 5 6 7 8 9
02-01    DM/055439 2001.03.14 2000.11.28,

DE 
NATURANA DÖLKER GMBH & 
CO. KG, DE 

Sutiene / Brassieres / Soutiens-gorge 3 2006.03.14 4/2001 

02-04, 
05, 06, 

07 

DM/055367     2000.11.30 2000.06.26,
FR 

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Nasturi, eşarfe, şiret pentru închidere, 
talpă pentru încălţăminte, încălţăminte, 
închizătoare pentru geantă, mănuşi, 
cizme / Boutons, carrés, tirette de 
fermeture, semelle de chaussure, 
chaussures, attaches pour sac, gants, 
botte / Buttons, squares, pull, shoe sole, 
shoes, straps for bags, gloves, boot 

22 2005.11.30 4/2001

02-04, 
05, 07 

DM/055605 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Cizmuliţe, cizme, încălţăminte, centuri, 
catarame (mercerie), închizătoare pentru 
accesorii vestimentare şi încălţăminte, 
eşarfe, fulare mici, pareo /  Bottines, 
bottes, chaussures, ceintures, boucles 
(mercerie), attaches pour accessoires 
vestimentaires et chaussures, carrés, 
petit-foulard, paréo / Ankle boots, boots, 
shoes, belts, buckles (haberdashery), 
clasps for clothes accessories and shoes, 
scarves, small headscarf, pareo 

33  2006.03.30 4/2001

03-01 DM/055606 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Genţi, poşete / Sacs, pochettes / Bags, 
pouches 

13  2006.03.30 4/2001



 

1         2 3 4 5 6 7 8 9
05-05     DM/055436 2001.03.12 WESTFÄLISCHE TEXTIL -

GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

Ţesături / Fabrics / Tissus 10 2006.03.12 4/2001 

05-05 DM/055507 2000.12.15  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Desene şi motive pentru ţesături / Dessins 
de tissus, motifs pour tissus / Fabric 
designs, patterns for fabrics 

53  2005.12.15 4/2001

05-05 DM/055577 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Desene pentru ţesături / Dessins pour 
tissus / Designs for textile fabrics 

24  2006.03.30 4/2001

05-05     DM/055615 2001.04.03 WESTFÄLISCHE TEXTIL -
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

Ţesături / Fabrics / Tissus 18 2006.04.03 4/2001 

06-06 DM/055510 2001.03.20  VALCUCINE S.P.A., IT Uşă de sticlă pentru mobilă / Glass door 
for furniture / Porte en verre pour pièce 
d'ameublement 

1  2006.03.20 4/2001

06-11, 
13 

DM/055575 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Covoraşe pentru baie, şervet de baie / 
Tapis de bain, serviette de bain / Bath 
mats, bath towel  

3  2006.03.30 4/2001

07-02       DM/055631 2000.05.03 AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION 
AG, CH 

Rezervor în formă de coş pentru cratiţă cu 
aburi / Insert for cooking pot / Panier de 
marmite à vapeur 

1 2005.05.03 4/2001

07-02       DM/055632 2000.05.03 AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION 
AG, CH 

Capac pentru cratiţă cu aburi / Cover for 
pressure cooking pot / Couvercle de 
marmite à vapeur 

1 2005.05.03 4/2001

07-06, 
99 

DM/055574 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Solniţă-piperniţă, platou / Salière-poivrier, 
plateau / Salt and pepper shakers, board 

2  2006.03.30 4/2001

08-06      DM/055445 2001.03.19 2000.09.18,
US 

GARTNER KLAUS W., DE  Mânere care permit sechestrarea datelor 
cu compartiment pentru baterii / Handles 
with data input and battery compartment / 
Poignées permettant la saisie de données 
et compartiment pour la pile 

2 2006.03.19 4/2001

08-07 DM/055576 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Fermoar pentru articole de marochinărie / 
Fermoir d'articles de maroquinerie / Clasp 
for leather goods 

1  2006.03.30 4/2001

08-08    DM/055594 2000.12.22 BRACH, PETRA, DE Croşete / Crochets / Hooks 3 2005.12.22 4/2001 
09-01      DM/055697 2001.03.20 ANTON RIEMERSCHMID 

WEINBRENNEREI UND 
LIKÖRFABRIK GMBH & CO. 
KG, DE 

Butelie din ceramică / Ceramic bottle / 
Bouteille en céramique 

1 2006.03.20 4/2001

 



 

1         2 3 4 5 6 7 8 9
09-03      DM/055411 2001.03.23 COMPAGNIE GERVAIS 

DANONE, FR 
Ambalaje pentru produse alimentare / 
Emballages pour produits alimentaires / 
Packaging for foodstuffs 

6 2006.03.23 4/2001

10-01; 
14-03 

DM/055401 2001.03.09  SONY OVERSEAS SA, CH Deşteptător-radio / Radio receiver 
combined with clock / Radio-réveil 

1  2006.03.09 4/2001

10-01; 
14-03 

DM/055402 2001.03.12  SONY OVERSEAS SA, CH Deşteptător-radio / Radio receiver 
combined with clock / Radio-réveil 

1  2006.03.12 4/2001

10-02 DM/055399 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

4  2006.02.27 4/2001

10-02 DM/055453 2001.03.21  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

2  2006.03.21 4/2001

10-02 DM/055454 2001.03.21  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

2  2006.03.21 4/2001

10-02 DM/055497 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas / Montre / Watch 1 2006.03.20 4/2001 

10-02 DM/055500 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1  2006.03.20 4/2001

10-02 DM/055501 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

2  2006.03.20 4/2001

10-02 DM/055505 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1  2006.03.20 4/2001

10-02 DM/055506 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări /  Montres-bracelets / 
Wrist watches 

4  2006.03.20 4/2001

1 4   
 



 

1         2 3 4 5 6 7 8 9
10-02 DM/055511 2001.03.09  THE SWATCH GROUP 

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

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

2  2006.03.09 4/2001

10-02 DM/055531 2001.04.04  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1  2006.04.04 4/2001

10-02 DM/055559 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

25  2006.02.27 4/2001

10-02 DM/055583 2001.04.04  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1  2006.04.04 4/2001

10-03 DM/055656 2000.09.20  AKZO NOBEL NV, NL Comandă electronică pentru afişaj / 
Electronic timer with display / Minuterie 
électronique avec affichage 

1  2005.09.20 4/2001

10-04      DM/055480 2000.12.28 2000.07.08,
DE 

RIWA-TEC GMBH 
MESSGERÄTE 
HANDELSGESELLSCHAFT, DE 

Flacon pentru alcoolmetru/ Vial for spirit-
level devices / Flacon pour dispositifs à 
niveau d'eau 

1 2005.12.28 4/2001

10-07 DM/055499 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţări pentru ceas / Bracelets de montre 
/ Watch bracelets 

2  2006.03.20 4/2001

10-07 DM/055508 2001.03.20  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de 
montres / Watch bracelets 

1(2)   2006.03.20 4/2001

10-07      DM/055648 2000.10.30 2000.05.01,
US 

MOVADO WATCH COMPANY 
S.A., CH 

Cadran de ceas / Watch dial / Cadran de 
montre 

1 2005.10.30 4/2001

11-01      DM/055366 2000.11.30 2000.06.26,
FR 

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Brăţări, clipsuri pentru urechi, pandantiv, 
inele, închizătoare pentru bijuterii, verigă 
pentru lanţ /  Bracelets, boucle d'oreille, 
pendentif, bagues, fermoir de bijou, 
maillons de chaîne / Bracelets, earring, 
pendant, rings, snap fastener for 
jewellery, chain links 

22 2005.11.30 4/2001

11-02 DM/055369 2000.10.13  INTERIOR'S S.A., FR Obiecte decorative / Objets de décoration 
/ Decorative objects 

2  2005.10.13 4/2001

12-08    DM/055710 2001.03.06 2000.09.12,
IT 

FERRARI S.P.A., IT Automobil / Car / Automobile 1 2006.03.06 4/2001 

 



 

1 4   
 

1         2 3 4 5 6 7 8 9
14-01, 
02, 03 

DM/055491     2001.02.09 2000.08.14,
JP 

SONY OVERSEAS SA, CH Înregistrator de discuri optice combinat cu 
un radioreceptor, magnetofon cu bandă şi 
lector de discuri audio numerice, lector de 
discuri audio numerice combinat cu 
radioreceptor şi un magnetofon cu bandă, 
ordonatoare, receptor pentru televiziune / 
Optical disc recorder combined with radio 
receiver, tape recorder and digital audio 
disc player, digital audio disc player 
combined with radio receiver and tape 
recorder, computers, monitor television 
receiver / Enregistreur de disque optique 
combiné à un récepteur radio, 
magnétophone à bande et lecteur de 
disque audio numérique, lecteur de 
disque audio numérique combiné à un 
récepteur radio et un magnétophone à 
bande, ordinateurs, récepteur de 
télévision 

5 2006.02.09 4/2001

14-01, 
03 

DM/055567     2001.03.19 2000.09.21 SONY OVERSEAS SA, CH Telefon fără fir combinat cu lector / 
înregistrator şi suport de înregistrare / 
Wireless telephone combined with 
player/recorder for recording media / 
Ensemble téléphone sans fil et 
lecteur/enregistreur de supports 
d'enregistrement 

1 2006.03.19 4/2001

14-02; 
16-01 

DM/055431     2001.03.06 2000.09.07,
JP 

SONY OVERSEAS SA, CH Ordinator combinat cu cameră video / 
Computer combined with video camera / 
Ordinateur combiné à une caméra vidéo 

1 2006.03.06 4/2001

14-03      DM/055530 2001.04.03 2000.11.28,
JP 

SONY OVERSEAS SA, CH Radioreceptor / Radio receiver / 
Récepteur radio 

1 2006.04.03 4/2001

19-06, 
99 

DM/055573 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Ascuţitoare de creioane, creion pentru 
marcare / Taille crayons, marque-page / 
Pencil sharpener, page marker 

2  2006.03.30 4/2001

21-01      DM/055685 2001.04.10 2000.10.11,
JP 

SONY OVERSEAS SA, CH Telecomandă pentru jucărie, căşti pentru 
jocul cu telecomandă / Toy for control, ear 
part for toy for control / Jouet 
télécommandé, oreille pour jouet 
télécommandé 
 

2 2006.04.10 4/2001



 

1         2 3 4 5 6 7 8 9
21-01    DM/055711 2001.03.06 2000.09.12,

IT 
FERRARI S.P.A., IT Automobil-jucărie / Toy car / Petite voiture 1  4/2001 

21-02      DM/055677 2001.02.12 2000.12.08,
FR 

ERIMA SPORTBEKLEIDUNGS 
GMBH, DE 

Minge pentru sport / Ball for sports / 
Ballon de sport 

1 2006.02.12 4/2001

26-01 DM/055370 2000.10.13  INTERIOR'S S.A., FR Sfeşnic fără suport / Bougeoir à poser / 
Table candlestick 

1  2005.10.13 4/2001

27-03 DM/055572 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Scrumiere / Cendriers / Ashtrays 3  
(1,4,5) 

2006.03.30  4/2001

28-03      DM/055668 2000.12.22 BEAULIET ANNE-MARIE, FR Dispozitiv portativ şi gonflabil pentru 
spălat capul / Lave-tęte portable et 
gonflable / Portable and inflatable head-
washing device 

1 2005.12.22 4/2001

30-04 DM/055571 2001.03.30  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Zgardă / Laisse / Leash  1 2006.03.30 4/2001 

 

 

 

 



 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
numărul de desene şi modele industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data de expirare a reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11)  
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

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

industrial reînnoit) 

(17) 
 Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/036261 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2006.04.26 (1R) 12/1997 4/2001 
2 DM/036290 SONY OVERSEAS S.A., CH 5 2006.04.30 (1R) 12/1997 4/2001 
3 DM/036347 OPTIK ELSWEILER GMBH, DE 2 2006.05.02 (1R) 12/1997 4/2001 
4    DM/036632 SOFRAGRAF INDUSTRIES  (SOCIETE ANONYME), FR 1 2006.06.07 (1R)  12/1997 4/2001
5    DM/037243 BELVEDERE (SOCIETE ANONYME), FR 1 2006.08.15 (1R)  12/1997 4/2001
6  DM/037480 ALCOA ITALIA S.P.A., IT 6 2006.09.09 (1R) 12/1997 4/2001 
7 DM/037936 VAN DE LANDE B.V.., NL 1 2006.10.18 (1R) 12/1997 4/2001 
8 DM/039369 FLOU S.P.A., IT 2 2006.04.11 (1R) 12/1997 4/2001 
9 DM/039375 BAUME & MERCIER S.A., FR 1 2006.10.18 (1R) 12/1997 4/2001 

10    DM/040012 PARFUMS NINA RICCI (SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE), FR 

1 2006.06.10 (1R)  12/1997 4/2001

11  DM/040310 GROSFILLEX S.A.R.L., FR 2 2006.09.30 (1R) 12/1997 4/2001 

 

 

 

 

1 4   

 



MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001

90909090

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

ale obiectelor de proprietate
industrial=

n 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;
listele eratelor.

n 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.

Î

I



MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001

91919191

TZ9A 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 Brevet de

invenţie
94-0259 1025 9/1998 (73) NOVARTIS AG, CH

Schwarzwaldallee 215, CH-
4058 Basel, Elveţia

(73) NOVARTIS AG, CH
Lichtstrasse 35, CH-4056
Basel, Elveţia

2 Model
industrial

f  2000
0077

260 12/2000 (73) Firma Comercială de
Producere “VIDAR” S.R.L.,
MD
Bd. Decebal nr. 139,
MD-2060, Chişinău, Republica
Moldova

(73) Firma de Producţie şi
Comerţ “VIDAR” S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 139,
MD-2060, Chişinău, Republica
Moldova

3 Modele
industriale

0139
0142
0140

99
100
102

12/1997
12/1997
  1/1998

(73) Întreprinderea mixtă
Moldo-Singaporeză
”CRICOVA-ACOREX” S.R.L.,
MD Str. P. Ungureanu, nr. 1,
MD-2084, Cricova, Republica
Moldova

(73) Întreprinderea mixtă
“CRICOVA-ACOREX” S.A.,
MD
Str. Ungureanu, 3,
mun. Chişinău, com. Cricova,
MD-2084, Republica Moldova

4 Mărci 006431

006432
006433
006434
006435
006436
006437
006438
006439
006440
006441
006442
005694

006849

006848
006847

5014

5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5352

5530

5531
5532

 5/1997
10/1997

- “ -
- “ -
- “ -
- “ -
- “ -
- “ -
- “ -
- “ -
- “ -
- “ -
- “ -

8/1997
2/1998
10/1997
4/1998

- “ -
- “ -

(730) Str. N. Dimo, nr. 29,
bloc 3, ap. 31,  MD-2036,
Chişinău, Republica Moldova

(730) Str. Mitropolit  Varlaam
nr. 65,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

5 Mărci 003852
003851

 2738
3390

1/1996
3/1996

(730) FIAT S.p.A., IT
CORSO MARCONI 10, 10125
TORINO, ITALIA

(730) FIAT S.p.A., IT
Via Nizza 250, 10126
TORINO, ITALIA

6 Mărci 004122
004123
004124
004125
004126
004127

3265
3266
3267
3268
3506
3507

3/1996
3/1996
3/1996
3/1996
4/1996
4/1996

(730) THE BRITISH
PETROLEUM COMPANY
P.L.C., GB
BRITANNIC HOUSE, 1
FINSBURY CIRCUS,
LONDON EC2M 7BA, ANGLIA

(730)  BP  P.L.C., GB
Britannic  House,
1 Finsbury  Circus, London
EC2M 7BA,
ANGLIA

7 Marcă 004544 4357  7/1996
 2/1997

(730) THE BRITISH
PETROLEUM COMPANY
p.l.c., GB
Britannic House, 1 Finsbury
Circus, London, EC2M 7BA,
Marea Britanie

(730) BP  P.L.C.,GB
Britannic House, 1 Finsbury
Circus, London,  EC2M 7BA,
Marea Britanie

8 Marcă 005716 6085 8/1998
1/1999

(730) BP AMOCO  P.L.C., GB
Britannic House, 1 Finsbury
Circus, London EC2M 7BA,
Marea Britanie

(730) BP P.L.C., GB
Britannic House,
1 Finsbury Circus, London
EC2M 7BA, Marea Britanie
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9 Marcă 009465 7957 12/2000
5/2001

(730) "CRICOVA-ACOREX"
S.A., întreprindere mixtă (Mol-
dova, SUA, Singapore), MD
Str. Ungureanu nr. 3,
MD-2084, com. Cricova,
Chişinău, Republica Moldova

(730) Întreprinderea mixtă
"CRICOVA-ACOREX" S.A., MD
Str. Ungureanu, 3, MD-2084,
com. Cricova, mun. Chişinău,
Republica Moldova

10 Marcă 003405 4106  4/1996
11/1996

(730) AKRA s.r.o., CZ
U Sirkarny 252,  370 41 Ceske
Budejovice, Republica Cehă

(730) Groz-Beckert Czech
s.r.o. (companie cu răspunde-
re limitată), CZ
U Sirkarny 252,
370 41 Ceske Budejovice,
Republica Cehă

11 Marcă 003305 2084 9/1995 (730) CHAMPION PRODUCTS,
INC., CORPORAŢIA STATULUI
NEW  YORK, US
3141 MONROE AVENUE,
ROCHESTER, NEW YORK
14603, STATELE  UNITE ALE
AMERICII

(730) CHAMPION PRODUCTS,
INC., CORPORAŢIA STATULUI
NEW  YORK, US
475 Corporate Square Drive,
Winston-Salem, North Carolina
27105, Statele Unite ale
Americii

12 Marcă 003304 3932  2/1996
10/1996

(730) CHAMPION PRODUCTS,
INC., US
NEW YORK CORPORATION
LOCATED AT 3141 MONROE
AVENUE, ROCHESTER, NEW
YORK 14603, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(730) CHAMPION
PRODUCTS, INC., US
475 Corporate Square Drive,
Winston-Salem, North
Carolina 27105,
Statele Unite ale Americii

13 Mărci 003752

003753

003754

4124

4125

4126

 4/1996
11/1996
 4/1996
11/1996
4/1996
11/1996

(730) SUN MICROSYSTEMS,
INC, US
2550 GARCIA AVENUE,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043-
1100, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(730) SUN MICROSYSTEMS,
INC., US
901 San Antonio Road, Palo
Alto, California 94303, Statele
Unite ale Americii

14 Mărci 000557
000555
000556

R 204
R 268
R 269

7/1994
7/1994
7/1994

(730) SYNTHELABO, FR
22 avenue Galilee, 92350 LE
PLESSIS ROBINSON, Franţa

(730) SANOFI~ SYNTHELABO,
corporaţie organizată conform
legilor Franţei, FR
174, avenue de France, 75013
PARIS, Franţa

15 Marcă 000898 2063 3/1995
9/1995

(730) SYNTHELABO, S.A., FR
22 Avenue Galilee, 92350 Le
Plessis Robinson, Franţa

(730) SANOFI~ SYNTHELABO,
corporaţie organizată conform
legilor Franţei, FR
174, avenue de France, 75013
PARIS, Franţa

16 Mărci 002354

002355

002356

2634

2635

2636

 7/1995
12/1995
7/1995
12/1995
7/1995
12/1995

(730)
TABAK A.S., a Czech
company, CZ
Vitezna 1, 284 03 Kutna Hora,
Republica Cehă

(730)
PHILIP MORRIS ČR a.s.,  CZ
Vitezna 1, 284 03 Kutna Hora,
Republica Cehă

17 Mărci 002357

002358

002360

002361

002359

2776

2777

2778

2779

3141

8/1995
1/1996
8/1995
1/1996
8/1995
1/1996
8/1995
1/1996
9/1995
2/1996

(730)
TABAK A.S., a Czech
company, CZ
Vitezna 1, 284 03 Kutna Hora,
Republica Cehă

(730)
PHILIP MORRIS ČR a.s., CZ
Vitezna 1, 284 03 Kutna Hora,
Republica Cehă

18 Cerere
de  înre-
gistrare
a mărcii

009136 - 8/2001 (511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse
din aceste materiale,  neinclu-
se în alte clase; produse de
imprimerie; articole de legăto-
rie; fotografii; papetărie; ade-
zivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material
pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu
excepţia  mobilierului);

(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse
din aceste materiale,
neincluse în alte clase (cu
excepţia batistelor, cârpelor,
şerveţelelor, scutecelor,
cuverturilor din vată de hârtie
sau de celuloză; serpentinei
din hârtie  sau din stofe
neţesute, ţesăturilor flauşate
din hârtie grunduită cu
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material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparate-
lor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte
clase); cărţi de joc; caractere
tipografice; clişee şi toate pro-
dusele incluse în clasa 16 cu
excepţia hârtiei şi produselor
din hârtie, în special batistelor,
cârpelor, şerveţelelor, scutece-
lor, cuverturilor din vată de
hârtie sau de celuloză; materi-
alelor pentru decor şi anume a
serpentinei din hârtie  sau din
stofe neţesute, ţesăturilor
flauşate din hârtie grunduită cu
materiale plastice sau cu lipici;
batistelor din hârtie sau din
celuloză, de asemenea a celor
dublate cu foi din material
plastic, impregnate sau
neimpregnate cu substanţe
cosmetice sau farmaceutice;
hârtiei igienice impregnate sau
neimpregnate cu substanţe
curative sau cosmetice (în
special hârtiei igienice
impregnate cu lichid sau
cremă), şerveţelelor din hârtie
sau din celuloză, de
asemenea a celor dublate cu
foi din material plastic.

materiale plastice sau cu lipici;
batistelor din hârtie sau din
celuloză, batistelor dublate cu
foi din material plastic,
impregnate sau neimpregnate
cu substanţe cosmetice sau
farmaceutice; hârtiei igienice
impregnate sau neimpregnate
cu substanţe curative sau
cosmetice (în special hârtiei
igienice impregnate cu lichid
sau cremă), şerveţelelor din
hârtie sau din celuloză,
şerveţelelor dublate cu foi din
material plastic); 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
mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare
(neincluse în alte clase); cărţi
de joc; caractere tipografice;
clişee.

19 Cerere
de înre-
gistrare
a mărcii

008947 - 3/2000 (511)(510)
05 - produse farmaceutice,
veterinare şi igienice;
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, toate produsele
incluse în clasa 05, cu
excepţia medicamentelor,
produselor chimice curative şi
igienice, substanţelor
medicinale, farmaceutice,
plasturilor, materialelor pentru
pansamente, produselor
pentru distrugerea animalelor
şi plantelor dăunătoare,
preparatelor pentru sterilizare
şi dezinfectare (dezinfectante).

(511)(510)
05 - medicamente pentru
tratarea bolii ulceroase, pentru
profilaxia acutizării bolii
ulceroase, în sindromul
Zollinger-Ellison, pentru
tratarea duodenului în faza de
acutizare, pentru tratarea
esofagitei erozive şi reflux-
esofagitei.

20 Cerere
de înre-
gistrare
a mărcii

009083 - 7/2000 (730)
"FORTE-OSANA" S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 64,
oficiu 12, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
FORTE-OSANA S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 27,  MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

21 Cerere
de înre-
gistrare
a mărcii

009655 - 10/2001 (730)
CLASSIKVIN -INDUSTRIAL
S.R.L., MD
Str. Şt. Neaga nr. 50, bloc 2,
MD-2039, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
CLASICVIN-INDUSTRIAL
S.R.L., MD
Str. Şt. Neaga nr. 50, bloc 2,
MD-2039, Chişinău, Republica
Moldova
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În baza ordinului Directorului General al AGEPI nr. 156 din 2001.10.12 şi în temeiul art. 30 din Legea
nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor şi al pct. 9 şi 34 din Regulamentul privind
aplicarea taxelor pentru servicii în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii industriale din Registrul naţional
al cererilor de înregistrare a mărcilor se radiază cererile pentru care nu a fost achitată în termenele legale
taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii.

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor radiate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,

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

Nr. crt. (210)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

Data radierii Nr. BOPI

1 2 3 4 5
1 005652 1996.07.16 2001.10.24 7/1997
2 005741 1996.09.03 2001.10.31 7/1997
3 005742 1996.09.03 2001.10.24 7/1997
4 005771 1996.09.10 2001.10.24 7/1997
5 005775 1996.09.16 2001.10.31 7/1997
6 005789 1996.09.26 2001.10.18 7/1997
7 005828 1996.10.07 2001.10.31 7/1997
8 005845 1996.10.22 2001.10.31 7/1997
9 005850 1996.09.23 2001.10.31 7/1997
10 005885 1996.11.04 2001.10.31 7/1997
11 006451 1997.04.18 2001.10.18 7/1997
12 006522 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
13 006523 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
14 006524 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
15 006525 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
16 006526 1997.05.13 2001.10.17 7/1997
17 006527 1997.05.13 2001.10.17 7/1997
18 006528 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
19 006529 1997.05.13 2001.10.17 7/1997
20 006530 1997.05.13 2001.10.17 7/1997
21 006531 1997.05.13 2001.10.17 7/1997
22 006532 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
23 006533 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
24 006534 1997.05.13 2001.10.17 7/1997
25 006536 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
26 006537 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
27 006538 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
28 006539 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
29 006540 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
30 006541 1997.05.13 2001.10.17 7/1997
31 006542 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
32 006556 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
33 006557 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
34 006558 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
35 006560 1997.05.13 2001.10.31 7/1997
36 005734 1996.09.02 2001.10.17 8/1997
37 005746 1996.09.05 2001.10.17 8/1997
38 005768 1996.09.12 2001.10.17 8/1997
39 005883 1996.11.04 2001.10.17 8/1997
40 005884 1996.11.05 2001.10.17 8/1997
41 005906 1996.11.07 2001.10.17 8/1997
42 005946 1996.11.13 2001.10.17 8/1997
43 005958 1996.11.22 2001.10.17 8/1997
44 006401 1997.03.26 2001.10.17 8/1997
45 006402 1997.03.26 2001.10.17 8/1997
46 006403 1997.03.26 2001.10.17 8/1997
47 006404 1997.03.26 2001.10.17 8/1997
48 006405 1997.03.26 2001.10.17 8/1997
49 006419 1997.03.26 2001.10.17 8/1997
50 006420 1997.03.26 2001.10.17 8/1997



MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001MD-BOPI 11/2001

95959595

1 2 3 4 5
51 006421 1997.03.26 2001.10.17 8/1997
52 006452 1997.04.18 2001.10.17 8/1997
53 006453 1997.04.18 2001.10.17 8/1997
54 006454 1997.04.18 2001.10.17 8/1997
55 006455 1997.04.18 2001.10.17 8/1997
56 006456 1997.04.18 2001.10.17 8/1997
57 006457 1997.04.18 2001.10.17 8/1997
58 006477 1997.04.22 2001.10.17 8/1997
59 006478 1997.04.22 2001.10.17 8/1997
60 006479 1997.04.22 2001.10.17 8/1997
61 006480 1997.04.22 2001.10.17 8/1997
62 006481 1997.04.22 2001.10.17 8/1997
63 006482 1997.04.22 2001.10.17 8/1997
64 006520 1997.05.08 2001.10.17 8/1997
65 006551 1997.05.12 2001.10.17 8/1997
66 006552 1997.05.12 2001.10.17 8/1997
67 006553 1997.05.12 2001.10.17 8/1997
68 006574 1997.05.19 2001.10.17 8/1997
69 006575 1997.05.19 2001.10.17 8/1997
70 006576 1997.05.19 2001.10.17 8/1997
71 006577 1997.05.19 2001.10.17 8/1997
72 006594 1997.04.24 2001.10.17 8/1997
73 006596 1997.04.24 2001.10.17 8/1997
74 006597 1997.04.24 2001.10.17 8/1997
75 006598 1997.04.24 2001.10.17 8/1997
76 006629 1997.06.03 2001.10.17 8/1997
77 006693 1997.06.12 2001.10.17 8/1997
78 005369 1996.02.12 2001.10.18 9/1997
79 005747 1996.09.06 2001.10.18 9/1997
80 005985 1996.12.06 2001.10.18 9/1997
81 006062 1996.12.19 2001.10.18 9/1997
82 006066 1996.12.20 2001.10.18 9/1997
83 006726 1997.06.25 2001.10.18 9/1997
84 005135 1996.01.25 2001.10.18 10/1997
85 005935 1996.11.20 2001.10.18 10/1997
86 005992 1996.12.10 2001.10.18 10/1997
87 006071 1996.12.20 2001.10.18 10/1997
88 006102 1996.12.26 2001.10.18 10/1997
89 006109 1996.12.27 2001.10.18 10/1997
90 006147 1997.01.21 2001.10.18 10/1997
91 006157 1997.01.24 2001.10.18 10/1997
92 006158 1997.01.24 2001.10.18 10/1997
93 006159 1997.01.21 2001.10.18 10/1997
94 006163 1997.01.27 2001.10.18 10/1997
95 006165 1997.01.28 2001.10.18 10/1997
96 006166 1997.01.28 2001.10.18 10/1997
97 006172 1997.01.31 2001.10.18 10/1997
98 006196 1997.01.30 2001.10.18 10/1997
99 006852 1997.07.10 2001.10.17 10/1997
100 006899 1997.07.29 2001.10.17 10/1997
101 005754 1996.09.09 2001.11.06 11/1997
102 006211 1997.02.14 2001.11.07 11/1997
103 006221 1997.02.18 2001.11.07 11/1997
104 006251 1997.02.26 2001.11.07 11/1997
105 006254 1997.02.26 2001.11.07 11/1997
106 006255 1997.02.26 2001.11.07 11/1997
107 006256 1997.02.26 2001.11.07 11/1997
108 006257 1997.02.26 2001.11.07 11/1997
109 006266 1997.03.03 2001.11.07 11/1997
110 006293 1997.03.12 2001.11.07 11/1997
111 006296 1997.03.13 2001.11.07 11/1997
112 006306 1997.03.18 2001.11.07 11/1997
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1 2 3 4 5
113 006311 1997.03.18 2001.11.07 11/1997
114 006982 1997.07.08 2001.11.07 11/1997
115 006984 1997.07.15 2001.11.07 11/1997
116 006991 1997.08.14 2001.11.06 11/1997
117 006992 1997.08.14 2001.11.06 11/1997
118 007024 1997.07.08 2001.11.06 11/1997
119 005702 1996.08.08 2001.11.07 12/1997
120 006228 1997.02.19 2001.11.07 12/1997
121 006229 1997.02.19 2001.11.07 12/1997
122 006232 1997.02.19 2001.11.07 12/1997
123 006238 1997.02.20 2001.11.07 12/1997
124 006295 1997.03.11 2001.11.07 12/1997
125 006300 1997.03.11 2001.11.07 12/1997
126 006334 1997.03.24 2001.11.07 12/1997
127 006339 1997.03.21 2001.11.07 12/1997
128 006351 1997.03.27 2001.11.07 12/1997
129 006353 1997.03.28 2001.11.07 12/1997
130 006364 1997.03.31 2001.11.07 12/1997
131 007171 1997.07.15 2001.11.07 12/1997
132 007172 1997.07.18 2001.11.07 12/1997
133 007173 1997.07.18 2001.11.07 12/1997
134 006280 1997.02.19 2001.11.12 1/1998
135 006374 1997.04.01 2001.11.12 1/1998
136 006407 1997.04.08 2001.11.12 1/1998
137 006408 1997.04.04 2001.11.12 1/1998
138 006418 1997.04.10 2001.11.12 1/1998
139 006424 1997.04.11 2001.11.12 1/1998
140 006425 1997.04.11 2001.11.12 1/1998
141 006426 1997.04.11 2001.11.12 1/1998
142 006470 1997.04.17 2001.11.12 1/1998
143 006601 1997.05.27 2001.11.12 1/1998
144 007187 1997.09.02 2001.11.12 1/1998
145 006262 1997.03.05 2001.11.12 2/1998
146 006389 (adăugând

cererea 005671)
1997.04.04 2001.11.12 2/1998

147 006409 1997.04.04 2001.11.12 2/1998
148 006469 1997.04.16 2001.11.12 2/1998
149 006519 1997.05.07 2001.11.12 2/1998
150 006543 1997.05.08 2001.11.12 2/1998
151 006546 1997.05.08 2001.11.12 2/1998
152 006566 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
153 006573 1997.05.16 2001.11.12 2/1998
154 006578 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
155 006579 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
156 006581 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
157 006582 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
158 006583 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
159 006584 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
160 006585 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
161 006586 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
162 006588 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
163 006589 1997.05.21 2001.11.12 2/1998
164 006608 1997.05.29 2001.11.12 2/1998
165 006120 1997.01.04 2001.11.12 3/1998
166 006507 1997.04.30 2001.11.12 3/1998
167 006613 1997.05.30 2001.11.12 3/1998
168 006675 1997.06.05 2001.11.12 3/1998
169 006708 1997.06.19 2001.11.12 3/1998
170 006709 1997.06.19 2001.11.12 3/1998
171 006631 1997.05.19 2001.11.12 4/1998
172 006632 1997.04.23 2001.11.12 4/1998
173 006711 1997.06.19 2001.11.12 4/1998
174 006722 1997.06.20 2001.11.12 4/1998
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1 2 3 4 5
175 006724 1997.06.20 2001.11.12 4/1998
176 006725 1997.06.24 2001.11.12 4/1998
177 006748 1997.06.16 2001.11.12 4/1998
178 006777 1997.07.07 2001.11.12 4/1998
179 006780 1997.07.01 2001.11.12 4/1998
180 006892 1997.07.25 2001.11.12 4/1998
181 006188 1997.02.07 2001.11.13 5/1998
182 006320 1997.03.12 2001.11.13 5/1998
183 006756 1997.07.01 2001.11.13 5/1998
184 006758 1997.07.01 2001.11.13 5/1998
185 006760 1997.07.01 2001.11.13 5/1998
186 006797 1997.07.11 2001.11.13 5/1998
187 006828 1997.07.16 2001.11.13 5/1998
188 006861 1997.07.28 2001.11.13 5/1998
189 006909 1997.07.29 2001.11.13 5/1998
190 006910 1997.07.29 2001.11.13 5/1998
191 006912 1997.07.30 2001.11.13 5/1998
192 006913 1997.07.30 2001.11.13 5/1998
193 005498 1996.05.30 2001.11.13 6/1998
194 006767 1997.07.04 2001.11.13 6/1998
195 006806 1997.07.16 2001.11.13 6/1998
196 006815 1997.07.15 2001.11.13 6/1998
197 006919 1997.08.06 2001.11.13 6/1998
198 006920 1997.08.06 2001.11.13 6/1998
199 006921 1997.08.06 2001.11.13 6/1998
200 006922 1997.08.06 2001.11.13 6/1998
201 006924 1997.08.06 2001.11.13 6/1998
202 006925 1997.08.06 2001.11.13 6/1998
203 006929 1997.08.01 2001.11.13 6/1998
204 006930 1997.08.01 2001.11.13 6/1998
205 006933 1997.08.01 2001.11.13 6/1998
206 006949 1997.08.06 2001.11.13 6/1998
207 006950 1997.08.06 2001.11.13 6/1998
208 006952 1997.08.07 2001.11.13 6/1998
209 006957 1997.08.08 2001.11.13 6/1998
210 006960 1997.08.08 2001.11.13 6/1998
211 006961 1997.08.08 2001.11.13 6/1998
212 006962 1997.08.08 2001.11.13 6/1998
213 006963 1997.08.08 2001.11.13 6/1998
214 006964 1997.08.08 2001.11.13 6/1998
215 006965 1997.08.08 2001.11.13 6/1998
216 006974 1997.08.11 2001.11.13 6/1998
217 006975 1997.08.11 2001.11.13 6/1998
218 006993 1997.08.22 2001.11.13 6/1998
219 005689 1996.08.05 2001.11.15 7/1998
220 005690 1996.08.05 2001.11.15 7/1998
221 005698 1996.08.05 2001.11.15 7/1998
222 005842 1996.10.18 2001.11.15 7/1998
223 006156 1997.01.23 2001.11.15 7/1998
224 006210 1997.02.12 2001.11.15 7/1998
225 006474 1997.04.02 2001.11.15 7/1998
226 006485 1997.04.23 2001.11.15 7/1998
227 006652 1997.05.28 2001.11.15 7/1998
228 006994 1997.08.22 2001.11.15 7/1998
229 007008 1997.08.26 2001.11.15 7/1998
230 007022 1997.08.28 2001.11.15 7/1998
231 007028 1997.08.28 2001.11.15 7/1998
232 007037 1997.09.02 2001.11.15 7/1998
233 007038 1997.09.02 2001.11.15 7/1998
234 006869 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
235 006871 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
236 006872 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
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1 2 3 4 5
237 006873 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
238 006874 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
239 006875 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
240 006876 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
241 006877 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
242 006878 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
243 006883 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
244 006884 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
245 006885 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
246 006886 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
247 006887 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
248 006889 1997.07.27 2001.11.15 8/1998
249 006923 1997.08.06 2001.11.15 8/1998
250 007009 1997.08.26 2001.11.15 8/1998
251 007056 1997.09.02 2001.11.15 8/1998
252 007058 1997.09.02 2001.11.15 8/1998
253 007061 1997.09.02 2001.11.15 8/1998
254 007070 1997.09.02 2001.11.15 8/1998
255 007071 1997.09.03 2001.11.15 8/1998
256 007073 1997.09.02 2001.11.15 8/1998
257 007074 1997.09.02 2001.11.15 8/1998
258 007075 1997.09.03 2001.11.15 8/1998
259 007076 1997.09.03 2001.11.15 8/1998
260 007077 1997.09.03 2001.11.15 8/1998
261 007083 1997.09.03 2001.11.15 8/1998
262 007097 1997.09.12 2001.11.15 8/1998
263 007099 1997.09.16 2001.11.15 8/1998
264 005670 1996.08.05 2001.11.15 10/1998
265 006811 1997.07.14 2001.11.15 10/1998
266 007063 1997.09.03 2001.11.15 10/1998
267 007204 1997.09.24 2001.11.15 10/1998
268 007216 1997.10.15 2001.11.15 10/1998
269 007217 1997.10.15 2001.11.15 10/1998
270 007218 1997.10.15 2001.11.15 10/1998
271 007268 1997.10.31 2001.11.15 10/1998
272 007284 1997.11.11 2001.11.15 10/1998
273 007285 1997.11.11 2001.11.15 10/1998
274 007286 1997.11.11 2001.11.15 10/1998
275 007287 1997.11.11 2001.11.15 10/1998
276 007288 1997.11.11 2001.11.15 10/1998
277 007289 1997.11.11 2001.11.15 10/1998
278 007290 1997.11.11 2001.11.15 10/1998
279 007322 1997.11.19 2001.11.15 10/1998
280 007323 1997.11.20 2001.11.15 10/1998
281 007324 1997.11.20 2001.11.15 10/1998
282 007349 1997.12.09 2001.11.15 10/1998
283 007350 1997.12.09 2001.11.15 10/1998
284 007294 1997.11.11 2001.11.16 11/1998
285 007330 1997.10.30 2001.11.16 11/1998
286 007333 1997.11.21 2001.11.16 11/1998
287 007366 1997.12.09 2001.11.16 11/1998
288 007372 1997.12.12 2001.11.16 11/1998
289 007409 1997.12.24 2001.11.16 11/1998
290 007410 1997.12.24 2001.11.16 11/1998
291 007474 1998.01.26 2001.11.16 11/1998
292 007475 1998.01.26 2001.11.16 11/1998
293 007476 1998.01.26 2001.11.16 11/1998
294 007477 1998.01.26 2001.11.16 11/1998
295 007478 1998.01.26 2001.11.16 11/1998
296 007479 1998.01.26 2001.11.16 11/1998
297 007480 1998.01.26 2001.11.16 11/1998
298 007481 1998.01.26 2001.11.16 11/1998
299 007542 1998.02.05 2001.11.16 12/1998
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300 007543 1998.02.05 2001.11.16 12/1998
301 007556 1998.02.18 2001.11.16 12/1998
302 005362 1996.02.02 2001.11.16 1/1999
303 007331 1997.11.04 2001.11.16 1/1999
304 007368 1997.12.08 2001.11.16 1/1999
305 007376 1997.12.12 2001.11.16 1/1999
306 007554 1998.02.18 2001.11.16 1/1999
307 007601 1998.03.05 2001.11.16 1/1999
308 007621 1998.03.10 2001.11.16 1/1999
309 007624 1998.03.12 2001.11.16 1/1999
310 007635 1998.03.16 2001.11.16 1/1999
311 007645 1998.03.11 2001.11.16 1/1999
312 007658 1998.03.25 2001.11.16 1/1999
313 007690 1998.03.25 2001.11.16 2/1999
314 007713 1998.04.10 2001.11.16 2/1999
315 007715 1998.04.13 2001.11.16 2/1999
316 007717 1998.04.13 2001.11.16 2/1999
317 007718 1998.04.13 2001.11.16 2/1999
318 007721 1998.04.06 2001.11.16 2/1999
319 007722 1998.04.06 2001.11.16 2/1999
320 007728 1998.04.17 2001.11.16 2/1999
321 007735 1998.04.21 2001.11.16 2/1999
322 007736 1998.04.21 2001.11.16 2/1999
323 007737 1998.04.21 2001.11.16 2/1999
324 007748 1998.04.23 2001.11.16 2/1999
325 007780 1998.05.07 2001.11.16 2/1999
326 007853 1998.06.01 2001.11.16 3/1999
327 007885 1998.06.12 2001.11.16 3/1999
328 007888 1998.06.03 2001.11.16 3/1999
329 007889 1998.06.03 2001.11.16 3/1999
330 007892 1998.06.10 2001.11.16 3/1999
331 007900 1998.06.12 2001.11.16 3/1999
332 007907 1998.06.16 2001.11.16 3/1999
333 007911 1998.05.04 2001.11.16 3/1999
334 007732 1998.04.21 2001.11.19 4/1999
335 007933 1998.06.23 2001.11.19 4/1999
336 007934 1998.06.23 2001.11.19 4/1999
337 007938 1998.06.24 2001.11.19 4/1999
338 007948 1998.06.30 2001.11.19 4/1999
339 007971 1998.07.08 2001.11.19 4/1999
340 007976 1998.07.10 2001.11.19 4/1999
341 007978 1998.07.10 2001.11.19 4/1999
342 007979 1998.07.10 2001.11.19 4/1999
343 007981 1998.07.10 2001.11.19 4/1999
344 007989 1998.07.10 2001.11.19 4/1999
345 008016 1998.07.15 2001.11.19 4/1999
346 008018 1998.07.15 2001.11.19 4/1999
347 008019 1998.07.15 2001.11.19 4/1999
348 008020 1998.07.15 2001.11.19 4/1999
349 008021 1998.07.15 2001.11.19 4/1999
350 008024 1998.07.20 2001.11.16 5/1999
351 008046 1998.07.28 2001.11.16 5/1999
352 008072 1998.08.04 2001.11.16 5/1999
353 008142 1998.09.08 2001.11.19 6/1999
354 008145 1998.09.09 2001.11.19 6/1999
355 008148 1998.09.11 2001.11.19 6/1999
356 008175 1998.09.23 2001.11.19 6/1999
357 007965 1998.07.07 2001.11.19 7/1999
358 008228 1998.10.22 2001.11.19 7/1999
359 008274 1998.11.23 2001.11.19 7/1999
360 008247 1998.11.04 2001.11.19 8/1999
361 008248 1998.11.04 2001.11.19 8/1999
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362 008184 1998.06.24 2001.11.19 10/1999
363 008272 1998.11.20 2001.11.19 10/1999
364 008375 1999.01.13 2001.11.19 10/1999
365 008503 1999.03.09 2001.11.19 10/1999
366 008504 1999.03.09 2001.11.19 10/1999
367 008505 1999.03.09 2001.11.19 10/1999
368 008506 1999.03.09 2001.11.19 10/1999
369 008756 1999.07.15 2001.11.19 10/1999
370 008757 1999.07.15 2001.11.19 10/1999
371 008758 1999.07.15 2001.11.19 10/1999
372 008555 1999.04.06 2001.11.19 11/1999
373 008560 1999.04.09 2001.11.19 11/1999
374 008637 1999.05.19 2001.11.19 11/1999
375 008663 1999.05.28 2001.11.19 11/1999
376 008722 1999.06.25 2001.11.19 12/1999
377 008804 1999.08.10 2001.11.19 12/1999
378 008149 1998.09.11 2001.11.19 1/2000
379 008292 1998.12.02 2001.11.19 1/2000
380 008730 1999.07.01 2001.11.19 1/2000
381 008731 1999.07.01 2001.11.19 1/2000
382 008732 1999.07.01 2001.11.19 1/2000
383 008733 1999.07.01 2001.11.19 1/2000
384 008734 1999.07.01 2001.11.19 1/2000
385 008735 1999.07.01 2001.11.19 1/2000
386 008737 1999.07.01 2001.11.19 1/2000
387 008776 1999.07.23 2001.11.19 1/2000
388 008845 1999.09.03 2001.11.19 1/2000
389 008146 1998.09.10 2001.11.19 2/2000
390 008255 1998.11.09 2001.11.19 2/2000
391 008864 1999.09.21 2001.11.19 2/2000
392 008876 1999.09.28 2001.11.19 2/2000
393 008888 1999.10.07 2001.11.19 2/2000
394 007764 1998.04.29 2001.11.19 3/2000
395 008627 1999.05.07 2001.11.19 3/2000
396 008664 1999.05.28 2001.11.19 3/2000
397 008928 1999.11.01 2001.11.19 3/2000
398 008929 1999.11.01 2001.11.19 3/2000
399 008932 1999.10.28 2001.11.19 3/2000
400 008961 1999.11.16 2001.11.19 3/2000
401 009035 1999.12.27 2001.11.19 3/2000
402 008907 1999.10.18 2001.11.19 4/2000
403 009010 1999.12.09 2001.11.19 4/2000
404 009065 2000.01.10 2001.11.19 4/2000
405 008721 1999.06.25 2001.11.19 5/2000
406 009016 1999.12.13 2001.11.19 5/2000
407 009044 1999.12.24 2001.11.19 5/2000
408 009086 2000.01.17 2001.11.19 5/2000
409 009124 2000.01.28 2001.11.19 6/2000
410 006832 1997.07.16 2001.11.19 7/2000
411 008851 1999.09.07 2001.11.19 7/2000
412 009143 2000.02.09 2001.11.19 7/2000
413 009158 2000.02.14 2001.11.19 7/2000
414 009159 2000.02.14 2001.11.19 7/2000
415 009160 2000.02.14 2001.11.19 7/2000
416 009187 2000.02.25 2001.11.19 7/2000
417 009188 2000.09.28 2001.11.19 7/2000
418 007896 1998.06.10 2001.11.19 8/2000
419 008865 1999.09.21 2001.11.19 8/2000
420 008866 1999.09.21 2001.11.19 8/2000
421 008867 1999.09.21 2001.11.19 8/2000
422 009177 2000.02.23 2001.11.19 8/2000
423 009116 1999.12.30 2001.11.19 9/2000
424 008330 1998.12.21 2001.11.19 10/2000
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FA1A Lista cererilor de brevet
de invenţie retrase

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform 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 SE 97-0206 1995.07.14 2001.09.19 1/1999
2 MD a 2000 0089 2000.04.06 2001.09.07 -

MM9A Lista brevetelor a căror valabilitate a încetat înainte
de termen prin neachitarea taxei de menţinere

în vigoare a brevetului (cu dreptul de restabilire a
valabilităţii, situaţia la  2001.10.24)

Se publică următoarele date: numărul curent, titular, cod ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul
depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii

Nr.
crt.

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22)
Data depozit

Data încetării
valabilităţii

1 2 3 4 5 6
1 ABB Fläkt AB, SE 1020 97-0166 1995.11.24 1999.11.24
2 ADD S.R.L., MD 844 96-0287 1996.09.17 1999.09.17
3 Aracaria B.L, NL 412 94-0337 1994.09.28 2000.09.28
4 BASF LACKE+FARBEN AKTIENGESELLSCHAFT,

DE
777 94-0037 1990.02.21 1999.02.21

5 Biocryst Pharmaceuticals Inc., US 177 94-0241 1994.07.05 2000.07.05
6 Brian Ellis Mickler, US 1014 95-0066 1994.05.11 2000.05.11
7 British-American Tobacco Company Ltd., GB 42 94-0045 1994.02.15 2000.02.15
8 Brown & Williamson Tobacco Corporation, US 8 94-0014 1993.12.14 2000.12.14
9 Buhler AG, CH 443 94-0341 1994.10.17 1999.10.17
10 Bumacov Vasile, MD; Roşca Victor, MD 214 94-0349 1994.10.25 2000.10.25
11 Calaşnicov Vladimir, MD 696 96-0150 1996.06.11 2000.06.11
12 Centrul de Patologie al Academiei de Ştiinţe a

Republicii Moldova, MD
782 96-0054 1996.03.12 1999.03.12

13 Chinoin Gyogyszer-es Vegyeszeti Termekek Gyara
Rt., HU

122 94-0131 1994.04.21 2000.04.21

14 Chinoin Gyogyszer-es Vegyeszeti Termekek Gyara
Rt.,HU

143 94-0166 1994.04.21 2000.04.21

15 Clătinici Iurie, MD 438 95-0245 1994.12.29 1999.12.29
16 Clătinici Iurie, MD 530 95-0297 1994.12.29 1999.12.29
17 Cojocari Victor, MD 517 96-0034 1996.12.08 1999.12.08
18 Eţco Ludmila, MD 186 95-0025 1994.12.21 2000.12.21
19 Eţco Ludmila, MD 260 94-0258 1994.08.04 2000.08.04
20 Eţco Ludmila, MD 725 95-0318 1995.08.29 2000.08.29
21 Fabrica de Vinuri şi Coniacuri din Tiraspol "KVINT", MD;

Firma Ştiinţifică de Producţie "RESPECT-ALPO"  S.R.L.
MD

428 95-0045 1994.12.27 1998.12.27

22 Filipov Valeriu, MD 801 96-0278 1996.09.26 1999.09.26
23 Firma Ştiinţifică de Producţie "Preti" SRL, MD 704 96-0216 1996.08.28 2000.08.28
24 Holban Dumitru, MD; Răileanu Nicon, MD 154 94-0188 1994.06.01 2000.06.01
25 Holban Dumitru, MD; Răileanu Nicon, MD 156 94-0190 1994.06.01 2000.06.01
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26 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii

Sănătăţii Mamei şi Copilului al Ministerului Sănătăţii al
Republicii Moldova, MD

724 95-0435 1995.12.18 2000.12.18

27 Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii
Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun, MD

171 94-0364 1994.11.04 2000.11.04

28 Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii
Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun, MD

233 94-0346 1994.10.18 2000.10.18

29 Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii
Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun, MD;
Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

368 95-0036 1994.12.28 2000.12.28

30 Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii
Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun, MD

385 95-0035 1994.12.28 2000.12.28

31 Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii
pentru Pomicultură, MD

272 95-0140 1995.01.30 2001.01.30

32 Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi Tehnologii
pentru Pomicultură, MD

320 95-0150 1995.01.30 2001.01.30

33 Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

358 95-0043 1994.12.26 1998.12.26

34 Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

262 95-0207 1995.01.09 1999.01.09

35 Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

414 95-0097 1994.12.09 1998.12.09

36 Institutul de Fiziologie al Academiei de Ştiinţe din
Republica Moldova, MD

703 96-0223 1996.08.06 1999.08.06

37 Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD; Centrul Naţional Ştiinţifico-
Practic de Igienă şi Epidemiologie al Ministerului
Sănătăţii din Republica Moldova, MD

670 96-0144 1996.05.08 2000.05.08

38 Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

981 97-0266 1997.10.09 1998.10.09

39 Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

1032 97-0177 1997.07.02 1999.07.02

40 Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

1033 97-0283 1997.11.06 1999.11.06

41 Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

285 94-0151 1994.06.16 2000.06.16

42 Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

286 95-0214 1995.03.31 2000.03.31

43 Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD; Institutul de Chimie al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD

736 97-0002 1997.01.04 2000.01.04

44 Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

813 96-0342 1996.11.26 1999.11.26

45 Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

1011 97-0210 1997.07.23 1999.07.23

46 Institutul de Protecţie Biologică a Plantelor al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD

1001 97-0154 1997.05.29 1999.05.29

47 Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD 558 95-0314 1995.06.14 1999.06.14
48 Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD 977 95-0438 1995.12.19 1999.12.19
49 Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD 1107 98-0027 1998.02.04 2000.02.04
50 Institutul Oncologic din Republica Moldova, MD 798 96-0333 1996.11.15 1998.11.15
51 INTERLEMO HOLDING S.A., CH 336 95-0013 1994.12.09 1999.12.09
52 Întreprinderea de cercetare şi implementare

"ECOPUR" S.R.L., MD; Societatea pe acţiuni de
Producţie şi Comerţ "ELCAS", MD

807 96-0393 1996.12.25 1999.12.25

53 LEITNER S.P.A., IT 448 94-0342 1994.10.17 1999.10.17
54 Lenzing Aktiengesellschaft, AT 166 94-0307 1994.09.28 2000.09.28
55 MAGNI GIULIANO, IT; MAGNI DINO-FRANCO, IT 264 94-0318 1994.09.28 2000.09.28
56 Malcoci Anatol, MD 445 95-0255 1995.05.26 2000.05.26
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57 Manfred Rimpler, DE 1004 96-0177 1992.12.11 1999.12.11
58 Maximuk Peotr, MD 953 95-0379 1995.11.15 1995.11.15
59 MILLENIUM RANKINE TECHNOLOGIES, INC a

Delaware corporation, US
784 95-0258 1993.08.12 1999.08.12

60 NOVARTIS AG, CH 64 94-0042 1994.02.15 2000.02.15
61 NYCOMED AUSTRIA GmbH, AT 119 94-0142 1994.04.14 2000.04.14
62 Postnâi Alla, MD; Bogatâi Nicolae, MD; Savin

Constantin, MD; Covaliov Galina, MD
525 94-0145 1994.04.28 2000.04.28

63 Raieţchi Tatiana, MD 344 95-0366 1995.10.11 2000.10.11
64 ROUSSEL UCLAF, FR 176 94-0266 1994.09.08 2000.09.08
65 Rusu Ion, MD 708 96-0133 1996.05.16 2000.05.16
66 STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH, DE 306 94-0391 1994.11.25 2000.11.25
67 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED, JP 399 94-0321 1994.07.25 2000.07.25
68 Ştehman Boris, MD 745 96-0037 1996.02.27 1999.02.27
69 Ştehman Boris, MD 802 96-0031 1995.12.29 1998.12.29
70 Ţurcanu Vasile, MD 600 96-0045 1996.02.29 2000.02.29
71 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, MD 360 95-0116 1995.01.06 1999.01.06
72 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, MD 361 95-0117 1995.01.06 1999.01.06
73 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, MD 362 95-0118 1995.01.06 1999.01.06
74 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, MD 927 96-0254 1996.04.09 2000.04.09
75 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, MD 973 96-0060 1996.03.15 2000.03.15
76 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, MD 1030 96-0064 1996.03.15 1999.03.15
77 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD
185 95-0053 1994.12.21 1999.12.21

78 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

195 95-0041 1994.12.05 1999.12.05

79 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

196 94-0214 1994.07.22 2000.07.22

80 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

258 95-0060 1994.12.29 1999.12.29

81 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

259 95-0062 1994.12.29 1999.12.29

82 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

288 95-0168 1994.12.29 1999.12.29

83 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

294 95-0169 1994.12.29 1999.12.29

84 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

326 95-0061 1994.12.29 1999.12.29

85 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

566 95-0080 1994.12.29 1999.12.29

86 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

601 95-0299 1995.07.18 2000.07.18

87 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD;
Naucino-Proizvodstvennâi Ţentr "Farmzaşcita", RU

602 95-0365 1995.10.06 2000.10.06

88 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

617 95-0317 1995.08.28 2000.08.28

89 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

675 95-0179 1995.03.06 2000.03.06

90 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

677 95-0340 1995.09.14 2000.09.14

91 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

764 96-0155 1996.06.27 2000.06.27

92 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

766 96-0170 1996.07.15 2000.07.15

93 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

799 96-0249 1996.08.02 2000.08.02
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94 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD
800 96-0248 1996.08.02 2000.08.02

95 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

883 94-0210 1994.07.22 2000.07.22

96 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

914 94-0354 1994.09.30 2000.09.30

97 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD;
Spitalul Clinic de Ortopedie şi Traumatologie al
Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, MD

917 97-0140 1997.05.23 2000.05.23

98 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova,  MD

938 95-0161 1995.02.24 2000.02.24

99 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

963 97-0162 1997.06.20 2000.06.20

100 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

996 97-0185 1997.07.08 2000.07.08

101 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova MD

1002 95-0223 1995.04.07 2000.04.07

102 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

1003 95-0199 1995.03.20 2000.03.20

103 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

1039 97-0045 1997.02.13 2000.02.13

104 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

1047 96-0162 1996.07.05 2000.07.05

105 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, MD

1049 97-0095 1997.04.04 2000.04.04

106 Universitatea de Stat din Moldova, MD 452 94-0248 1994.07.18 1999.07.18
107 Universitatea de Stat din Moldova, MD 572 95-0129 1995.02.21 2000.02.21
108 Universitatea de Stat din Moldova, MD 778 97-0040 1997.02.03 2000.02.03
109 Universitatea Tehnică a Moldovei, MD 473 95-0326 1995.07.10 2000.07.10
110 Voest-Alpine Industrianlagenbau GmbH, AT 61 94-0105 1994.02.15 2001.02.15
111 Voest-Alpine Industrianlagenbau GmbH, AT 165 94-0156 1993.12.03 1999.12.03
112 Voloşin Nicolae, MD 960 97-0238 1997.07.21 2000.07.21
113 Zaguralschi  Mihail Timofte, MD; Radcenco Iurie, MD 783 96-0378 1996.12.09 1998.12.09

MM9A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei

de menţinere în vigoare a brevetului (pentru care a expirat
termenul de restabilire a valabilităţii, situaţia la 2001.10.25)

Se publică următoarele date: numărul curent, titular, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul
brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii

Nr.
crt.

(73)
Titular, cod ST 3 OMPI

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22)
Data depozit

Data încetării
valabilităţii

1 2 3 4 5 6
1  Bâcicov Vladimir, MD  241  94-0314  1994.08.11  1998.08.11
2  Bătrânu Marina, MD  871  97-0063  1997.02.27  1998.02.27
3  COOPER INDUSTRIES, INC, US  840  94-0242  1991.11.06  1991.11.06
4  Dobrea Victor, MD; Sclifos Serghei, MD  569  95-0260  1995.06.02  1998.06.02
5  Eremia Nicolai, MD; Crasocico Petr, BY  889  96-0394  1996.12.26  1998.12.26
6  Filippov Mihail, MD; Poleacov Mihail, MD; Maistrenko

Serghei, MD
 65  94-0260  1994.09.07  1998.09.07

7  Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

 972  97-0298  1997.11.17  1997.11.17
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1 2 3 4 5 6
8  Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a

Republicii Moldova, MD
 966  97-0328  1997.12.18  1997.12.18

9  Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD; Institutul de Chimie al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,MD

 967  97-0330  1997.12.18  1997.12.18

10  Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

 979  97-0265  1997.10.09  1998.10.09

11  Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

 659  95-0368  1995.10.16  1998.10.16

12  Ivancenko Eduard, MD  904  97-0251  1997.09.18  1998.09.18
13  Lupaşco Iulianna, MD  933  97-0115  1997.04.24  1999.04.24
14  S.A. IPCT "Tehproectconstrucţia", Institutul de Chimie

al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
 112  94-0161  1994.06.28  1996.06.28

15  Samotâia Eugenia,MD; Belev Nicodim, MD  194  93-0032  1993.05.03  1996.05.03
16  Sibov Vasile, MD  559  94-0171  1994.07.07  1997.07.07
17  Universitatea de Stat din Moldova, MD  899  97-0102  1997.04.14  1999.04.14
18 Universitatea de Stat din Moldova, MD 928 95-0433 1995.12.12 1995.12.12

MG9A Decăderi prin neachitarea taxelor datorate conform
art. 39(1) din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de

invenţie
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului,
codul tipului de document conform 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) Codul
tipului de
document

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1 DE 1484 F2 A 61 K 31/80
A 61 P 1/00

96-0221 1994.12.02 6/2000

2 CH 1488 B2 B 30 B 9/00 95-0412 1995.02.15 6/2000
3 DE 1504 F2 A 61 K 31/80

A 61 K 31/695
A 61 P 1/02

96-0222 1994.12.02 7/2000

4 MD 1527 F1 C 01 G 3/06 99-0063 1998.12.16 8/2000

MG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate decăzute din drepturi  prin neachitarea taxei

de eliberare a certificatului
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul certificatului,

codul tipului de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform  CIB, numărul depozitului, data
depozitului, data luării hotărârii de decădere,  numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de

acordare a certificatului

Nr.
crt.

 Cod
ST. 3
OMPI

(11)
 Nr.

certificatului

(13)
Cod ST. 16

OMPI

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data

depozit

Data
hotărârii de
decădere

(43)(44)
Nr.

BOPI

1 MD 31 W1 B 66 C 23/18 0049 1999.07.12 2001.10.14 12/1999
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MG9L Decăderi prin neachitarea taxelor datorate conform
regulii 47.1. din Regulamentul de aplicare a Legii

nr. 991/1996 privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul
certificatului, clasele conform CIDMI, numărul depozitului, data depozitului, data publicării în BOPI

Nr.
crt.

    (73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(11)
Nr. certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ "VARNIŢA ORIGIN", MD

216 19-08 0255 1999.08.06 4/2000

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 2 3 4 5 6 7 8
1 Marcă 001578

1994.05.06
1844 8/1995 LORILLARD

TOBACCO
COMPANY, US
One Park Avenue, City
of New York, State of
New York 10016-5896,
Statele Unite ale
Americii

LORILLARD LICENSING
COMPANY, o societate cu
răspundere limitată
organizată şi existentă
conform legislaţiei statului
North Carolina, US
714 Green Valley Road, City
of Greensboro, State of
North Carolina 27408,
Statele Unite ale Americii

331
2001.10.02

2 Mărci 004441
1994.12.30

004801
1995.07.31

004802
1995.07.31

006095
1996.12.26

006096
1996.12.26

006097
1996.12.26

006098
1996.12.26

006099
1996.12.26

005666
1996.08.02

3288

5027

5028

5437

5438

5439

5440

5441

5598

3/1996

10/1997

10/1997

3/1998

3/1998

3/1998

3/1998

3/1998

5/1998

THE GILLETTE
COMPANY, US
PRUDENTIAL
TOWER BUILDING,
MASSACHUSETTS
0219, STATELE
UNITE ALE AMERICII
THE GILLETTE
COMPANY, a
Delaware Corporation,
US
Prudential Tower
Building, Boston,
Massachusetts, 02199,
Statele Unite ale Americii
THE GILLETTE
COMPANY, US
Prudential Tower
Building, Boston,
Massachusetts 02199,
Statele Unite ale
Americii

THE GILLETTE
COMPANY, a Delaware
corporation,  US
Prudential Tower
Building, Boston,
Massachusetts 02199,

Berol Corporation, o
corporaţie din Delaware, US
29 E. Stephenson St.,
Freeport, IL 61032,
Statele Unite ale Americii

332
2001.10.08
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Statele Unite ale Americii
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Cerere de

înregis-
trare a
mărcii

008298
1998.12.04

- 7/1999 “Ciuperci” S.R.L., MD
str. Mirceşti  nr. 44,
MD-2049, Chişinău,
Republica Moldova

Tuzlucov Angela, MD
str. Igor Vieru,  nr. 9,
ap. 18, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova

334
2001.10.25

4 Marcă 002211
30.06.1994

2527 12/1995 ALZA Corporation, o
corporaţie organizată
şi existentă conform
legislaţiei Statului
Delaware, US
1900 Charleston
Road, P.O. Box 7210,
Mountain View, CA
94039, Statele Unite
ale Americii

InterMune Pharmaceuticals,
Inc., o corporaţie din
Delaware, US
1710 Gilbreth Road, Suite
301, Burlingame, California
94010-1317, Statele Unite ale
Americii

335
2001.11.14

5 Cerere
de

înregis-
trare a
mărcii

009656
2000.09.28

- 3/2001 Florea Alexandru, RU
str. Ciornoe Ozero
nr. 10, ap. 7, 111621,
Moskova, Federaţia
Rusă

Leva Simion, MD
str. Dimo nr. 27, bl. 1,
ap. 77, MD-2030,
Chişinău, Republica
Moldova

336
2001.10.25

6 Cerere
de

înregis-
trare a
mărcii

009652
2000.09.27

- 5/2001 “Neocor-Plus” S.R.L.,
MD
str. Cetatea Albă  nr. 5,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

“Brandlux” S.R.L., MD
str. C. Negruzzi, nr. 7,
MD-2004, Chişinău, Republica
Moldova

340
2001.11.15

Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre
licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului

Nr.
crt.

OPI Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de

protecţie

Nr.
BOPI

Licenţiator Licenţiat Informaţii
privind

contractul de
licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

1 Marca
„Belîi
Aist”

Marcă -
proprietate a
statului
Hotărârea
Guvernului
Republicii
Moldova
nr. 1080 din
08.10.2001

- - Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
MD
bd. Ştefan cel
Mare 162,
MD-2004,
Chişinău,
Republica
Moldova

“Aroma” S. A.,
MD
str. Toma
Ciorbă 38,
MD-2004,
Chişinău,
Republica
Moldova

1. Licenţă
neexclusivă.
2. Termenul
de acţiune a
contractului -
1 an.
3. Teritoriul
de acţiune -
Republica
Moldova

333
2001.10.29
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TK9A Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
datele care au fost publicate, datele corectate

Nr.
crt.

OPI Nr.
depozit

Nr.
titlului

de
protecţie

   Nr.
 BOPI

Publicat Se va citi

1 Cerere
de înre-
gistrare
a mărcii

009256 - 6/2001 (540) (540)

2 Cerere
de înre-
gistrare
a mărcii

009223 - 10/2000 (511)(510)
16    - hârtie, carton şi
produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase;
…………hârtie, ghiduri -
cărţi, ghiduri,
îndrumare,………. .

(511)(510)
16    - hârtie, carton şi
produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; …….
hărţi, ghiduri - cărţi, ghiduri,
îndrumare……… .

3 Cerere
de înre-
gistrare
a mărcii

009643 - 8/2001 (540)
ADM  DURON

(540)
AMD  DURON

4 Brevet
de
invenţie

95-0127 880 10/2001 759 880
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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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SECŢIUNEA I.
NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE

Definiţii, abrevieri
Lege - Legea Republicii Moldova nr. 588/1995
privind mărcile şi denumirile de origine a pro-
duselor modificată prin: Legea nr. 1009-XIII din
1996.10.22; Legea nr.1079-XIV din 2000.06.23 şi
Legea nr. 65-XV din 2001.04.12;

AGEPI - Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale;

marcă - marca de produs şi marca de serviciu;

cerere - cererea de înregistrare a mărcii;

cerere iniţială - cererea depusă de solicitant într-o
ţară-parte la Convenţia  de la Paris;

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 proprietate
industrială din  Republica Moldova, înregistrat în
modul stabilit de AGEPI, care reprezintă interesele
persoanelor 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 la data de
1997.01.12;

Aranjamentul de la Madrid - Aranjamentul de la
Madrid privind înregistrarea internaţională a

   Aprobat prin ordinul
                                                                 Directorului General al AGEPI

                                                                       nr. 129 din 2001.09.06

REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile

şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la mărci,
în redacţie nouă)

mărcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la
14 iulie 1967, la care Republica Moldova a aderat la
data de 1993.12.30;

Protocol - Protocolul referitor la Aranjamentul de la
Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor din 27 iunie 1989 la care Republica
Moldova a aderat la data de 1997.12.01;

Convenţia de la Paris - Convenţia de la Paris
pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie
1883, cu revizuirile şi modificările ulterioare, la care
Republica Moldova a aderat la data de 1991.12.25;

BOPI  - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială;

OMPI - Organizaţia Mondială de Proprietate
Intelectuală;

Registrul Naţional al Mărcilor - colecţia de date
administrată de AGEPI, conţinând toate
înregistrările cu privire la mărci.

Regula 1. Marca

 În conformitate cu art. 2(1) din Lege, marca
constituie orice semn sau orice combinaţie de
semne, 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
semantică, propoziţii, alte unităţi ale limbii, precum
şi combinaţiile lor perceptibile vizual.
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Semne verbale sunt considerate şi cifrele, combi-
naţiile de litere cu un caracter fantezist.

Dacă mărcile verbale sunt executate cu caractere
standard, ele pot fi utilizate în orice îmbinare grafică.
Dacă mărcile sunt executate cu caractere tipo-
grafice deosebite, ele sunt protejate doar în formula
dată. Dacă mărcile sunt executate cu alte caractere
decât cele latine, în cerere se va indica trans-
literarea lor cu caractere ale limbii de stat, iar în
unele cazuri - traducerea sau interpretarea etimo-
logică. Aceste mărci, de regulă, se includ într-o
categorie specială de mărci figurative.

2.1.2. Semnele figurative pot fi constituite din
reprezentări grafice plane sau forme tridimensio-
nale (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 tridi-
mensionale ale obiectelor, figurilor, liniilor sau ale
combinaţiilor lor. Ele pot avea o formă originală şi
neobişnuită, caracterizând forma produsului,
ambalajul, obiectul reclamei etc.

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

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

2.2.1. Marca înregistrată în alb-negru poate fi
folosită în orice 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 respective fabricate şi 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, indi-
când cu un grad suficient de încredere că produsul,
procesul sau serviciul în cauză este conform 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 conformitate
cu Regulamentul privind regimul  mărcilor notorii în
Republica Moldova.

Regula 3. Temeiurile pentru  respingerea cererii
de înregistrare a  mărcii

3.1. Nu se admite înregistrarea mărcilor care conţin
numai semnele indicate în art. 7(1) din Lege:

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

! orice semn sau orice combinaţie de semne,
ce nu permite deosebirea produselor sau
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de
produsele sau serviciile altei persoane fizice
sau juridice;

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 notorii sau
uzuale:

! simboluri notorii sunt, de regulă, semnele
care indică o ramură a economiei sau
domeniul de activitate, la care se referă
produsele conţinute în lista de produse pentru
care se solicită înregistrarea mărcii; semnele
convenţionale aplicate în ştiinţă şi tehnică;

! termeni notorii sunt unităţile lexicale, specifice
pentru anumite ramuri ale ştiinţei şi tehnicii;
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! semne devenite uzuale pentru a indica semne
ale unor produse sau servicii de un anumit fel
şi anume semnul care în urma folosirii
îndelungate pentru unul şi acelaşi produs sau
pentru un produs similar de către diferiţi
producători a devenit noţiune generică;

! denumiri uzuale ce reprezintă, de regulă,
simple nominalizări ale produselor pentru
care se solicită mărcile; denumiri prescurtate
uzuale de organizaţii, întreprinderi, 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 percepţie, diferit de cel al elemen-
telor 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 produ-
cătorului, precum şi alte caracteristici.

   La aceste semne se referă, în special: denumirile
simple ale produselor; cele care indică categoria
calităţii produselor; care indică însuşirile produ-
selor (inclusiv cele cu caracter elogios); care indică
materialul sau componenţa materiei prime; care
indică greutatea, volumul, preţul produsului, data
fabricaţiei, datele referitoare la istoria fondării firmei;
care indică denumiri generice de întreprinderi,
adresa producătorilor sau a firmelor intermediare;

d) semnele care constituie denumiri geografice
(denumirea teritoriului, ţării, regiunii, localităţii etc.)
ce pot fi considerate indicaţii ale provenienţei
produsului.

3.2. Nu se admite înregistrarea, ca mărci sau
elemente 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,
drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau
istorice de state sau abrevierile lor, denumiri
complete sau abreviate de organizaţii internaţionale
interguvernamentale, însemne, sigilii oficiale de
control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte
semne de distincţie.

 Astfel de semne pot fi incluse ca elemente nepro-
tejate în marcă, dacă nu ocupă în aceasta o poziţie
dominantă şi există acordul unui organ competent
sau al posesorului lor;

c) care conţin indicaţii geografice ce identifică vinuri
şi alte produse alcoolice care nu sunt originare din
locul specificat în indicaţia geografică respectivă,
chiar 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
vinurile şi alte produse alcoolice ori care sunt
constituite dintr-o astfel de indicaţie în cazurile când
vinurile sau produsele alcoolice au o altă origine;

e) care sunt contrare ordinii publice sau bunelor
moravuri.

La acestea se referă, în special, cuvintele şi
reproducerile indecente, apelurile antiumane ce
lezează demnitatea, 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 cuno-
scute 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 Repub-
lica Moldova, este cunoscută categoriilor largi de
consumatori, la care pot fi referiţi:

! consumatorii actuali şi/sau potenţiali ai
produselor şi/sau serviciilor pentru care se
foloseşte marca;
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! persoanele implicate în reţelele de distribuţie
a produselor şi/sau serviciilor pentru care se
foloseşte marca;

! reţeaua de afaceri în care sunt implicate
produsele 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 per-
soane 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 ace-
stora, al moştenitorilor lor, al organului competent
de ocrotire a valorilor culturale ale statului respectiv.
În cazul când semnele fac parte din patrimoniul
istoric sau cultural al Republicii 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 notorii în Republica Moldova 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 pro-
dusele sau serviciile care nu sunt similare celor
pentru care se cere înregistrarea mărcii, cu condiţia
ca folosirea acestei mărci pentru produsele sau
serviciile menţionate 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) identice cu denumirile de origine a produselor
protejate în conformitate cu Legea şi cu Aranja-

mentul de la Lisabona privind protecţia denumirilor
de origine a produselor şi înregistrarea lor interna-
ţională, precum şi cu indicaţiile geografice 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,
ţinând cont de prevederile regulii 3.2.c) a prezen-
tului 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) conform listei mărcilor-
proprietate a statului aprobată prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1080 din
2001.10.08.

3.6. Nu pot fi înregistrate în calitate de mărci
tridimensionale, 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
produsului, utilizarea acestuia etc. O formă con-
stituie natura ca atare a produsului,  dacă modi-
ficarea 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 alternativelor tehnice care ar permite de a
obţine o funcţie identică (ar putea fi utilă o docu-
mentare 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 (fără a
modifica esenţial aspectul exterior al acestuia).

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 conformitate cu art. 6-bis al Convenţiei de la
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Paris. La stabilirea 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
promovării 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 patri-
moniu 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
folosirii unei mărci identice sau similare de către
terţi;

k) natura bunurilor şi serviciilor pentru care este
folosită 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
folosirii continue a mărcii ş.a.

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

4.3. Înregistrarea mărcii produce efecte pentru o
perioadă de 10 ani, cu începere de la data depo-
zitului 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
efectuează în baza licenţei, acordate prin contract
de ministerele sau departamentele interesate,
conform Regulamentului cu privire la modul de
folosire a mărcilor - proprietate a statului, aprobat
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 852 din 2001.08.16.

SECŢIUNEA II.
CEREREA DE ÎNREGISTRARE

A UNEI MĂRCI

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, per-
soanele fizice şi juridice străine cu domiciliul,
respectiv sediul, permanent în străinătate acţio-
nează în faţa AGEPI şi gestionează obţinerea
titlurilor de protecţie, menţinerea valabilităţii
acestora, renunţarea la înregistrare sau retragerea
cererii numai prin intermediul reprezentantului 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 formularelor cererii.

Regula 6. Cererea şi documentele ei

6.1. În conformitate cu art. 8(4) din Lege, cererea
trebuie să se refere la o singură marcă. O singură
marcă se consideră acel semn care va fi utilizat
întocmai în ansamblul de elemente conform
solicitării de înregistrare.
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6.2. Cererea de înregistrare a unei mărci trebuie să
conţină următoarele elemente:

a) solicitarea de înregistrare;

b) numele, prenumele (denumirea), adresa şi
semnătura solicitantului;

c) numele, prenumele, adresa şi semnătura
reprezentantului, 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 conţină datele
necesare pentru identificarea cererii depuse.

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

6.5. După caz, cererea va fi completată cu urmă-
toarele 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 -
autorizaţia sau un alt act care să confirme exer-
citarea 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 a prezentului 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.

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
reproduceri 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
revendică 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
reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în
două dimensiuni.

8.2.2. Reproducerea furnizată conform regulii 8.2.1.
a prezentului Regulament poate consta, la alegerea
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solicitantului, dintr-o singură vedere sau din mai
multe vederi, diferite, ale mărcii.

8.2.3. În cazul reproducerii unei mărci tridimen-
sionale 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 nece-
sare conform regulii 6.2. a prezentului Regulament.

9.2. Dacă spaţiul rezervat unor rubrici este insufi-
cient pentru amplasarea datelor corespunzătoare,
aceste date vor fi prezentate în acelaşi mod pe o filă
suplimentară, iar în rubrica respectivă a cererii se
va face menţiunea: “vezi continuarea pe fila supli-
mentară”.

9.3. Rubrica I  conţine solicitarea de înregistrare a
unei mărci.

Tot la rubrica I, completând cu un X una din căsu-
ţele corespunzătoare, plasate la codul (550), se
indică tipul semnului solicitat: verbal, figurativ,
combinat, tridimensional şi respectiv dacă acest
semn este: individual, colectiv, de certificare.

9.4. La rubrica II, 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), 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 per-
soanei împuternicite pentru corespondenţa cu AGEPI.

9.7. La rubrica V, la codul (540), se lipeşte reprodu-
cerea semnului solicitat în formă de fotografie,
imprimată 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 solicitat 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
element 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
indica denumirea culorilor revendicate. Descrierea
culorilor va corespunde celor aplicate în semn.

La codul (526) se indică elementele mărcii care nu
pot fi înregistrate independent (de exemplu,
termenii descriptivi sau generici).

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
folosească 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 cererii inter-
naţionale în cerere naţională. În acest caz solici-
tantul indică ţara de origine (oficiul receptor), data
extinderii teritoriale, data excluderii înregistrării din
registrul internaţional, data şi numărul înregistrării
internaţionale.

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 sem-
nului solicitat: descrierea elementelor constitutive,
semnificaţia semantică a semnului în ansamblu şi
a părţilor lui.
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9.11.2. Dacă semnul verbal sau o parte a lui nu au
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 figurativ,
se va prezenta descrierea tuturor elementelor
componente şi se va indica semnificaţia seman-
tică,  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 (standard, nestandard).

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
traducerea în limba de stat, dacă semnul are
semnificaţie semantică şi  când marca se com-
pune, 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
preferinţă, termeni acceptaţi în CIPS) şi precedată
de numărul clasei corespunzătoare.

Dacă se cere protecţia mărcii pentru toate produ-
sele şi/sau serviciile încadrate într-o clasă CIPS, la
rubrica XII se indică denumirea completă a acestei
clase conform listei de produse şi servicii CIPS, cu
excepţia clasei 42, pentru care trebuie indicate
concret tipurile de servicii.

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 ale prezen-

tului Regulament, completându-se cu un X căsuţele
corespunzătoare şi arătând numărul de exemplare
şi numărul de file din fiecare exemplar al documen-
telor 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 şi prenumele,
numărul actului de identitate al persoanei care a
depus documentele cererii la AGEPI.

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
competent care certifică dreptul solicitantului de a
folosi indicaţia geografică din Republica Moldova, în
cazul când o asemenea denumire figurează în
marca pentru care se cere înregistrarea.

10.2. La cererea depusă prin reprezentant se
anexează procura care confirmă împuternicirile
acestuia.

10.2.1. Procura pentru reprezentarea persoanei
fizice sau juridice cu domiciliul permanent în afara
Republicii Moldova poate fi eliberată de către
solicitant sau de către altă persoană împuternicită
în modul corespunzător.

10.2.2. Procura trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
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! să fie eliberată pentru gestiunea unei singure
sau câtorva cereri de înregistrare a mărcii;

! să conţină data eliberării, fără de care nu este
valabilă;

! să stabilească limitele împuternicirilor
reprezentantului;

! 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. a
prezentului Regulament.

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
convenţională, se va anexa, în conformitate cu art.
10 (2) din Lege, copia cererii iniţiale depusă de
solicitant într-o ţară-parte la Convenţia de la Paris.

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 oficială sau recunos-
cută oficial ca internaţională, organizată pe teritoriul
uneia din ţările-părţi la Convenţia de la Paris şi
trebuie să cuprindă: numele persoanei care a
expus produsele, semnul, precum şi data la care
s-a făcut expunerea publică. Certificatul trebuie să
fie autentificat de administraţia sau comitetul de
organizare ale 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:

! utilizarea simbolurilor de stat în marca de
produs şi/sau de serviciu conform prevede-

rilor regulamentelor privind simbolurile de stat
sau conform permisiunii organului care a
adoptat aceste regulamente;

! utilizarea denumirii oficiale sau istorice a
statului şi a denumirilor complete sau
abreviate ale organizaţiilor internaţionale
interguvernamentale în marca de produs şi/
sau de serviciu conform permisiunii Guver-
nului Republicii Moldova;

! utilizarea semnelor, sigiliilor oficiale de
control, de garanţie şi de marcare conform
permisiunii posesorilor acestor însemne;

! 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
produselor sau serviciilor pe care le desemnează,
solicitantul va alătura la cerere documentele ce
confirmă data fondării, drepturile asupra acestor
decoraţii.

11.3. Dacă este necesar, la cerere se vor anexa
următoarele:

! consimţământul 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;

! 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
opere ştiinţifice, literare şi de artă sau a
citatelor şi personajelor din ele, a operelor de
artă sau a fragmentelor din ele;

! documentul care confirmă că denumirea de
firmă sau o parte a acesteia aparţine persoa-
nei care a depus cererea de înregistrare a
mărcii, dacă marca solicitată conţine o
asemenea denumire sau o parte a acesteia;

! documentul care confirmă că desenul/
modelul industrial folosit în marcă aparţine
solicitantului (de exemplu, copia certificatului
de înregistrare).
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11.4. Se admite depunerea materialelor suplimen-
tare şi documentelor anexate la cerere prin telefax
sau prin mijloace electronice de telecomunicaţie,
cu condiţia prezentării în termen de 2 luni a origina-
lului pe hârtie sub semnătura privată a solicitantului
sau reprezentantului. Originalul va fi însoţit de o
scrisoare ce identifică documentele transmise
anterior 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 străi-
nătate acţionează în faţa AGEPI numai prin inter-
mediul reprezentantului în proprietate industrială
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
prezintă la AGEPI conform  cerinţelor stabilite la
regulile 10.2.1. … 10.2.2. ale prezentului Regu-
lament, 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 cererii de înregi-
strare a unei mărci 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 acţiune 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 repre-
zentant a fost desemnat pentru o cerere de înre-
gistrare a unei mărci sau pentru o marcă înregi-
strată, se înscrie în Registrul Naţional al Cererilor
de Înregistrare a Mărcilor sau corespunzător în
Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că
solicitantul sau titularul are reprezentant, precum şi
numele şi adresa sau sediul reprezentantului.

12.10. Orice înscriere cu privire la desemnarea unui
reprezentant conform regulii 12.9. a prezentului
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. a
prezentului Regulament.

12.12. Reprezentarea este valabilă până la epui-
zarea împuternicirilor indicate în procură, în terme-
nul 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
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renunţării  persoanei, căreia i-a fost  eliberată
procura, lichidării persoanei juridice, decesului
persoanei fizice etc.

12.13. AGEPI este în drept să ceară prezentarea
dovezilor în cazurile care cad sub incidenţa regulilor
12.2. … 12.12. ale prezentului Regulament şi a
dovezilor suplimentare, dacă există dubii privind
veridicitatea oricărei indicaţii 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 după depunerea cererii
trebuie să conţină o referinţă la numărul acesteia,
data depunerii ei şi semnătura solicitantului sau a
reprezentantului lui.

13.3. Materialele care nu conţin referinţa la numărul
cererii sau la dosar se returnează expeditorului fără
a fi examinate.

13.4. Materialele expediate în procesul gestiunii
cererii se prezintă în termenele stabilite de Lege şi
de prezentul Regulament.

Regula 14. Termene

14.1. În cazul în care corespondenţa pentru cerere
este întreţinută de reprezentantul solicitantului,
calcularea termenelor de prezentare a materialelor
pretinse de AGEPI începe de la data la care acesta
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 consi-
derare 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 predate la oficiul poştal înainte de expirarea
termenului.

14.7. Neîndeplinirea actelor de procedură în
termenele notificate de AGEPI nu atrage sancţiunile
prevăzute de Lege şi prezentul Regulament, dacă
solicitantul dovedeşte că a fost împiedicat printr-o
împrejurare mai presus de voinţa lui şi 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
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.

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. ale prezentului Regulament se efectuează
doar cu condiţia achitării 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 mate-
rialele indicate în decizia examinării.

16.2. În termen de 2 luni de la data primirii deciziei
privind cererea, solicitantul este în drept să ceară la
AGEPI copiile acestor materiale.
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16.3. Copiile materialelor cerute se expediază
solicitantului, dacă plata pentru serviciul respectiv a
fost efectuată conform taxelor stabilite.

Regula 17. Examinarea cererii cu participarea
solicitantului

17.1. Examinarea cererii cu participarea solicitan-
tului sau a reprezentantului acestuia se efectuează
în cazul în care sunt necesare explicaţii suplimen-
tare privind semnul solicitat, lista de produse şi
servicii, precum şi în scopul clarificării punctului de
vedere al solicitantului referitor la conformitatea
semnului solicitat cu condiţiile de înregistrare.

17.2. Examinarea cererii cu participarea solici-
tantului se efectuează la propunerea AGEPI sau la
cererea primului, după familiarizarea ambelor părţi
cu problemele în cauză.

17.3. Problemele ridicate de examinare pot fi
expuse într-o notificare care conţine suplimentar şi
comunicarea 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
intenţionează sau nu să participe la examinarea
cererii.

17.6. 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.

17.7. La examinarea cererii poate lua parte repre-
zentantul solicitantului, în condiţiile prevăzute la
regula 12 a prezentului 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
următoarele termene:

 a) termenele de prezentare a documentelor
indicate la regulile 10.1., 10.2., 11.1. ... 11.3. ale

prezentului 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 soli-
citantul 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 cores-
punde cuantumului stabilit.

Regula 19. Repunerea în termene

19.1. Dacă solicitantul a omis termenul pentru o
acţiune de procedură sau pentru depunerea
contestaţiei 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
solicitant, cu condiţia stabilirii că neîndeplinirea
acţiunii în termen a avut loc neintenţionat.

19.2. Repunerea în termene se efectuează cu
condiţia achitării taxei stabilite şi indicării în cererea
de repunere 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.

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.
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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 privind cererea de
retragere.

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. ale
prezentului Regulament se extind, de asemenea,
asupra cererilor considerate retrase. În acest caz
data, de la care cererea se consideră retrasă, este
data adoptării deciziei conform 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 solicita efectuarea proce-
durilor de examinare formală, examinare în fond şi
eliberarea certificatului  în regim de urgenţă.

21.2. Solicitarea examinării în regim de urgenţă,
întocmită în mod arbitrar, trebuie să indice denu-
mirea procedurilor solicitate.

21.3. O dată cu solicitarea 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 se reduce la jumătate faţă de cel stabilit.

SECŢIUNEA IV. EXAMINAREA CERERII

Regula 22. Înregistrarea cererii

22.1. Cererii depuse la AGEPI în limba de stat i se
atribuie un număr de înregistrare şi data depunerii.

22.2. Solicitantul este informat despre primirea
cererii, indicându-se numărul şi data de înre-
gistrare.

22.3. Cererea care nu este prezentată în limba de
stat nu se înregistrează, returnându-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 răspun-
sului de la solicitant privind notificarea în cauză, nu
se ia în calcul.

23.2. În funcţie de rezultatul examinării formale
solicitantului i se returnează un exemplar al cererii
drept confirmare a acceptării cererii  spre exa-
minare sau i se notifică respingerea ei.

23.3. În procesul examinării formale se verifică
prezenţa 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)
solicitantului, 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 depu-
nerea cererii de înregistrare a mărcii, examinarea
semnului solicitat, înregistrarea şi eliberarea
certificatului al cărei termen de plată este data
depunerii cererii. Dacă cererea conţine documen-
tele prevăzute la art. 8(5) din Lege, iar taxa a fost
plătită parţial, se permite achitarea ei timp de:

! 2 luni, recunoscând data depozitului naţional
reglementar conformă cu data de depunere a
cererii;

! 6 luni, recunoscând data depozitului conformă
cu data achitării integrale a taxei stabilite.

În cazul în care solicitantul nu achită taxa integrală
în termen de 6 luni, cererea se consideră
nedepusă;
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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 solici-
tantul 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  prezentul Regulament.

23.4. Data depozitului naţional reglementar se
consideră, în conformitate cu art. 9 din Lege, data la
care a fost depusă la AGEPI cererea, ce cores-
punde cerinţelor prevăzute la regula 23.3. a), b), c),
d), e), f) a prezentului Regulament şi dovada de
plată a taxei stabilite.

23.5. Lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a
documentelor, indicate la regula 23.3. h), i), j), k), l),
m), n) a prezentului Regulament sau lipsa conformi-
tăţii lor cu cerinţele stabilite în prezentul Regulament,
nu vor împiedica 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 docu-
mentele anexate la cerere nu îndeplinesc cerinţele
stabilite în prezentul 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 şi/sau a
documentelor, indicate la regula 23.3. b), c), e), f) a
prezentului Regulament;

b) lipsa dovezii de plată a taxei sau a datelor care
să confirme că taxa a fost achitată în contul stabilit
al AGEPI sau lipsa de conformitate a sumei taxei
achitate cu cuantumurile stabilite;

c) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a
documentelor, indicate la regula 23.3. h), i), j), k), l),
m), n) a prezentului Regulament;

d) nerespectarea cerinţelor prescrise la regula
23.3. d) a prezentului Regulament  (reproducerea
mărcii nu este suficient de clară).

24.3. Răspunsul la notificarea examinării, în
conformitate cu regula 24.2. a), d) a prezentului
Regulament, trebuie să fie prezentat în termen de 2
luni de la primirea 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
poate depăşi 2 luni, cererea se consideră nede-
pusă (art. 12(3) din Lege).

24.4. În conformitate cu regula 24.2. c) a prezentului
Regulament, materialele 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 care nu poate
depăşi 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, examinarea  semnului solicitat şi eliberarea
certificatului.

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
prezentării ei în termen de 2 luni de la data primirii
notificării respective sau în termenele prevăzute la
regula 23.3. g) a prezentului 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) a prezentului
Regulament, cererea se va considera nedepusă.
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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 numărului de clase CIPS pentru
care se cere înregistrarea, fiind mai mică, solici-
tantului i se cere ca în termen de 2 luni de la
primirea notificării să efectueze plata diferenţei sau
să limiteze numărul de clase pentru care trebuie să
se facă 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) a
prezentului Regulament, de asemenea, dacă
solicitantul a prezentat la timp datele şi documen-
tele necesare, se adoptă decizia de acceptare a
cererii în vederea examinării, i se atribuie data şi
numărul depozitului naţional reglementar şi datele
respective se introduc în Registrul Naţional al
Cererilor de Înregistrare a Mărcilor.

Registrul  este accesibil publicului. Ordinea de
prezentare a datelor incluse în registru se stab-
ileşte de AGEPI (regulile 15.2. şi 15.3. ale prezen-
tului Regulament).

26.2. Solicitantului i se trimite un exemplar al cererii
cu indicarea datei de depozit şi a numărului cererii.
La acesta se alătură, dacă este cazul, 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 docu-
mente prevăzute de Lege şi prezentul Regulament.

Regula 27. Decizia de respingere a cererii

27.1. Dacă documentele 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 s-a adoptat decizia de a
respinge cererea.

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 până la
primirea răspunsului la notificare nu se ia în
considerare.

29.2. În cadrul examinării semnului solicitat se
efectuează următoarele:

a) verificarea suplimentară a conformităţii materia-
lelor 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
corectitudinii grupării lor conform claselor CIPS;
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c) stabilirea priorităţii mărcii în conformitate cu art.
10 din Lege, dacă aceasta nu s-a făcut în cadrul
examinării formale;

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.
ale prezentului 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 nedepăşind 3 luni, sau a ignorat notificarea,
lăsând-o fără răspuns, cererea se consideră
retrasă, ceea ce se notifică solicitantului.

30.3. Dacă solicitantul a prezentat materiale
suplimentare 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
modifică esenţa cererii, dacă acestea ating per-
cepţia semnului solicitat. Aceste modificări cuprind,
în particular: includerea sau excluderea elementului
verbal sau elementului figurativ principal din semn;
modificarea fonetică sau semantică a elementului
verbal; modificarea grafică sau semantică a
elementului figurativ principal.

30.5. Se consideră că materialele suplimentare
modifică esenţa cererii, dacă acestea conţin
completări 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 asemenea concluzie a examinării. Cele-
lalte 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 prece-
dată 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:

a) posibilitatea identificării univoce a termenului folosit
de solicitant pentru desemnarea produsului sau
serviciului cu produsul sau serviciul concret aparţinând
claselor CIPS, al unei sau altei clase CIPS;

b) corectitudinea grupării produselor şi serviciilor
conform claselor CIPS, efectuată de solicitant.

31.4. În cazul necesităţii de corectare a variantei
listei de produse şi servicii prezentate de solicitant,
examinarea este în drept să ceară solicitantului
concretizările 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,
solicitantului 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 din urmă se efectu-
ează doar în limita claselor CIPS pentru care a fost
plătită taxa,  în ordinea expunerii lor în cerere.
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Regula 32. Stabilirea priorităţii mărcii

32.1. Prioritatea mărcii, în conformitate cu art. 10(1)
din Lege, se stabileşte în funcţie de data depunerii
cererii la AGEPI.

32.2. Data depunerii cererii se consideră, în
conformitate cu art. 9(1) din Lege, data primirii
cererii la AGEPI, respectând cerinţele prevăzute la
regula 6.2. a prezentului Regulament şi a dovezii de
plată a taxei stabilite.

32.3. Dacă cererea iniţială nu conţine vreuna din
datele şi/sau vreunul din documentele prevăzute la
regula 6.2. a), b), d), e) a prezentului 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 aseme-
nea, de la data depunerii cererii iniţiale într-o ţară-
parte la Convenţia de la Paris, 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 expoziţiei
internaţionale, organizate pe teritoriul unuia din
statele-părţi la Convenţia de la Paris, în conformitate
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 să indice aceasta în termen de 2 luni
de la data depunerii 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 depunerii cererii la AGEPI. Actele care
confirmă legitimitatea invocării priorităţii vor fi
însoţite de un certificat al datei depozitului şi de o
traducere  a acestora în limba de stat.

32.7. La solicitarea priorităţii convenţionale, în
conformitate cu art. 10(2), (5) din Lege, se verifică:

a) existenţa copiei cererii iniţiale depuse de solicitant
într-o ţară-parte la Convenţia de la Paris. Dacă
aceasta este prezentată după data depunerii cererii
la AGEPI, se stabileşte dacă este respectat termenul
de 3 luni de la data depunerii cererii, în cursul căruia
copia cererii iniţiale trebuie prezentată;

b) respectarea de către solicitant a termenului de 6
luni de la data depunerii cererii iniţiale, în cursul
căruia cererea în care se invocă  prioritatea conven-
ţională trebuie să parvină la AGEPI;

c) prezentarea cererii pentru stabilirea priorităţii
convenţionale în cel mult 2 luni de la data depunerii
cererii de înregistrare a mărcii la AGEPI;

d) conformitatea semnului solicitat şi 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
solicită semnul, a unor produse şi 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 care trebuie: să confirme statutul
expoziţiei ca oficială sau recunoscută oficial ca
internaţională, organizată pe teritoriul uneia din
ţările-părţi la Convenţia de la Paris; să cuprindă
numele persoanei care a expus produsele,
semnul, lista de produse şi servicii desemnate prin
acest semn, precum şi data la care s-a făcut
expunerea publică. Certificatul trebuie să fie
autentificat de administraţia sau comitetul de
organizare ale expoziţiei respective;

 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;
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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
cerinţele prevăzute la regulile 32.7. şi 32.8. ale
prezentului Regulament, prioritatea mărcii se
stabileşte conform regulilor 32.1. ... 32.3. ale
prezentului 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 a prezentului Regula-
ment, controlând dacă acest semn nu cade sub
incidenţa temeiurilor de respingere a înregistrării
conform prevederilor articolului menţionat.

33.2. Temeiurile absolute pentru respingerea
înregistrării sunt condiţionate de înseşi particula-
rităţile semnului.

33.3. La verificarea semnului solicitat privind
temeiurile absolute de respingere a înregistrării se
constată dacă semnul cade sub incidenţa regulii 3
a prezentului Regulament.

33.4. Dacă semnul solicitat conţine, în calitate de
elemente, cel puţin unul din semnele indicate la
regulile 3.1., 3.2. a), c), d) şi e) ale prezentului
Regulament,  se concluzionează imposibilitatea
înregistrării lui în calitate de marcă.

33.5. Dacă semnul solicitat nu este alcătuit numai
din elemente neprotejabile, enumerate la regulile
3.1., 3.2. b) ale prezentului Regulament, dar conţine
cel puţin unul din ele, atunci:

a) în cazul includerii elementelor indicate la regula
3.2. b) a prezentului Regulament, se verifică
existenţa documentelor care să confirme acordul
organului competent respectiv sau al posesorului,
fără de care nu se admite înregistrarea mărcii;

b) în cazul includerii elementelor indicate la regula 3.1.
a prezentului 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
considerare semnificaţia lui semantică şi/sau
spaţială. Dacă un asemenea element ocupă o
poziţie dominantă, se concluzionează imposibi-
litatea înregistrării semnului solicitat în calitate de
marcă.

33.6. Semnul se consideră identic cu alt semn,
dacă toate elementele acestora coincid.

Semnul se consideră asemănător până la confun-
dare cu alt semn, dacă se asociază cu acesta în
ansamblu, indiferent de unele particularităţi
deosebite.

33.7. Pentru a verifica dacă semnele sunt identice
sau similare se efectuează următoarele acţiuni:

a) documentarea vizând semnele identice sau
similare;

b) determinarea gradului de similaritate a semnului
solicitat cu semnele depistate în cadrul documen-
tării;

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, docu-
mentarea în vederea identităţii sau asemănării
până la confundare se efectuează în cadrul se-
mnelor enumerate în continuare:

a) mărcile protejate în Republica Moldova în privinţa
altor persoane sau cerute pentru înregistrare în
Republica 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 înregistrare se consi-
deră retrase sau sunt retrase, respectiv, în baza
articolelor 9(2) şi 15(1) din Lege, precum şi cererile
care au fost respinse şi 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
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şi în modul stabilit de ea;

c) mărcile protejate în Republica Moldova în baza
înregistrării internaţionale conform Aranjamentului
de la Madrid şi Protocolului;

d) denumirile de origine a produselor protejate în
conformitate cu Legea, precum şi cu indicaţiile
geografice 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) înre-
gistrate 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
(fonetică), 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
analoage 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.

33.9.4. Asemănarea de sens (semantică) se
determină în baza următoarelor criterii:

a) similitudinea noţiunilor, ideilor cuprinse în
semne, în special identitatea semnificaţiilor
semnelor în diferite limbi;

b) identitatea unuia dintre elementele semnelor
cu accent logic care are semnificaţie indepen-
dentă;

c) opunerea noţiunilor, ideilor cuprinse în semne.

33.9.5. Criteriile indicate la regulile 33.9.1. ... 33.9.4.
ale prezentului 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
tridimensionale 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.
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33.10.3. Criteriile enumerate  la regulile 33.10.1. şi
33.10.2.  ale prezentului 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. ale prezen-
tului Regulament, de asemenea, se stabileşte
importanţa locului ocupat de elementul identic sau
asemănător în semnul solicitat.

33.12.1. În vederea definirii omogenităţii produselor
se determină posibilitatea principială de creare la
consumatorul de rând a asocierii privind aparte-
nenţa 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
tridimensională, la examinare se verifică corespun-
derea 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 tridimen-
sionale 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
domeniului 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  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 comunică acest
fapt solicitantului.

34.2. Solicitantul poate să declare benevol în
cererea de înregistrare a semnului solicitat ele-
mentele 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. … 34.2. ale prezentului Regulament nu
va împiedica aplicarea prevederilor art. 6 (3) din Lege.

Regula 35. Decizia de publicare a mărcii

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 mărcii
pentru toate produsele şi serviciile indicate în
această listă.

35.2. Dacă semnul solicitat corespunde cerinţelor
prevăzute la regula 35.1. a prezentului   Regulament
numai pentru o parte din clasele sau produsele şi
serviciile solicitate, solicitantului i se trimite un aviz
provizoriu de respingere a înregistrării mărcii pentru
cealaltă parte de clase sau produse şi servicii în
conformitate cu regula 36 a  prezentului Regula-
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ment, după care se adoptă decizia de publicare a
mărcii referitor numai la  partea de clase sau
produse şi servicii care corespund cerinţelor
stabilite, totodată, dacă limitarea se referă la
produse şi servicii, în decizia de publicare se
indică, de asemenea, că o parte din produse şi/sau
servicii se exclud din lista de produse şi servicii
pentru marca solicitată.

35.3. În termen de 10 zile de la data adoptării
deciziei aceasta i se notifică solicitantului.

Regula 36. Decizia de respingere a înregistrării
mărcii

36.1. Dacă în urma examinării semnului solicitat
conform art. 13 din Lege se constată că acesta nu
corespunde cel puţin uneia din cerinţele prevăzute la
regula 3 a prezentului Regulament pentru lista
integrală de produse şi servicii, solicitantului i se
trimite un aviz provizoriu de respingere a înregistrării
mărcii în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei.

36.2. În avizul provizoriu se prezintă argumentele
care pot servi drept temei pentru respingerea
înregistrării mărcii şi referiri la sursele cores-
punzătoare de informaţie, dacă sunt necesare.

36.3. Solicitantului i se cere ca, în termen de 2  luni
de la data primirii avizului provizoriu, să prezinte
contestaţiile cu argumentele sau materialele
suplimentare.

36.4. În cazul în care contestaţiile, în conformitate cu
regula 36.3. a prezentului Regulament, nu au fost
prezentate sau cele prezentate au fost considerate
neîntemeiate, AGEPI ia decizia de respingere a
cererii, ceea ce i se notifică solicitantului.

36.5. În cazul în care contestaţiile înaintate sunt
considerate întemeiate sau solicitantul a prezentat
o scrisoare  care confirmă acordul titularului mărcii
opuse de examinare, AGEPI ia decizia de publicare
a mărcii în conformitate cu regula 35 a prezentului
Regulament.

36.6. Scrisoarea de acord trebuie să autorizeze
înregistrarea mărcii, dar nu folosirea ei şi trebuie să
conţină  următoarele informaţii despre cerere:

! numărul cererii;

! datele despre solicitant şi titular;

! produsele/serviciile pentru care titularul
autorizează înregistrarea;

! ţara în care se autorizează înregistrarea;

! semnătura şi data întocmirii scrisorii de
acord.

Scrisoarea de acord se întocmeşte pe un formular
cu antetul organizaţiei care dă autorizaţia.

Scrisoarea de acord nu se acceptă în cazul emiterii
avizului provizoriu de respingere a înregistrării
mărcii identice din motivele prevăzute la art. 7 (3) …
7 (8) din Lege.

Regula 37. Atacarea deciziei examinării

37.1. În conformitate cu art. 14(1) din Lege, solici-
tantul are dreptul, în cazul în care nu este de acord
cu decizia emisă în urma examinării formale sau
examinării semnului solicitat, să depună o conte-
staţie la Comisia 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
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(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST.
3 OMPI

(730) Numele sau denumirea şi adresa solici-
tantului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(540) Reproducerea mărcii

(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
figurative ale mărcilor (Clasificarea de la Viena)

(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau
de certificare

(554) Indicarea faptului că marca este tridimen-
sională

(591) Indicarea culorilor revendicate.

În cazul când în calitate de marcă se solicită un
semn verbal scris cu caractere standarde, semnul
se reproduce la codul (540), respectându-se
următorii parametri:

! Caracterele: ARIAL;

! Dimensiunile: 20;

! Stilul: Bold.

Regula 40. Contestaţia împotriva înregistrării

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 (conte-
statarul) va depune şi cererea de examinare a
contestaţiei.

40.2. Cererea de examinare a contestaţiei trebuie
să conţină:

a) numele, prenumele (denumirea), adresa şi
semnătura contestatarului;

b) numele, adresa şi semnătura reprezentantului;

c) adresa pentru corespondenţă, după caz;

d) solicitarea de examinare a contestaţiei privind
marca;

e) numărul depozitului reglementar al mărcii;

f) data depozitului reglementar al mărcii;

g) dovada de achitare a taxei pentru depunerea
contestaţiei.

40.3. În cazul în care a fost depusă o contestaţie
împotriva înregistrării mărcii, 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 certifica-
tul de înregistrare a mărcii sau, după caz, documen-
tele care să dovedească notorietatea mărcii. Drept
dovezi de folosire a mărcii se consideră: ambalajele,
etichetele, 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
dobândit, ea trebuie să fie însoţită de acte care să
dovedească 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 se comunică, în termen
de o lună de la data adoptării ei, atât solicitantului,
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 poate decide asupra contestaţiei,
bazându-se numai pe probele de care dispune.

40.8. Dacă AGEPI constată că materialele conte-
staţiei nu îndeplinesc anumite cerinţe prevăzute la
regulile 40.2. şi 40.3. ale prezentului 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
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internaţională a unei mărci, procedura de exa-
minare a contestaţiei va putea fi suspendată până
când AGEPI va lua o decizie definitivă cu privire la
acest aviz provizoriu de refuz.

40.10. În cazul în care contestaţia împotriva înre-
gistrării 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 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

(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

(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
figurative 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. a prezentului Regulament.

Regula 42. Publicarea datelor privind
înregistrarea mărcii

42.1. AGEPI publică în BOPI datele privind înregi-
strarea mărcii, introduse în Registrul Naţional al
Mărcilor, în termen de 3 luni de la data adoptării
deciziei de înregistrare, în conformitate cu art. 18
din Lege.

Regula 42. Publicarea datelor privind
înregistrarea mărcii

42.1. AGEPI publică în BOPI datele privind înregistrarea
mărcii, introduse în Registrul Naţional al Mărcilor, în
termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de
înregistrare, în conformitate cu art. 18 din Lege.

42.2. AGEPI publică următoarele date privind
înregistrarea mărcii:

(111) Numărul de ordine al înregistrării

(210) Numărul depozitului

(220) Data depozitului

(151) Data înregistrării

(511) Indicarea claselor conform CIPS

(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.
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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) dacă cererea este prezentată de titular, numele
sau denumirea şi adresa acestuia;

c) numele şi adresa reprezentantului, dacă este
cazul;

d) data depozitului 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
înregistrată, sau, după caz, indicarea claselor sau
produselor 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.

43.4. Dacă cererea de reînnoire nu îndeplineşte
condiţiile legale, de exemplu, nu este completată
corect şi/sau nu conţine unul din documentele
prevăzute la regula 43.2. a prezentului 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 eliberează certificatul de reînnoire şi-l
trimite titularului mărcii. 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 înregi-
strarea de mărci colective.

44.2. Cererea de înregistrare a unei mărci colective,
prezentată conform cerinţelor prevăzute la regulile
6.1. … 6.5. ale prezentului Regulament, va fi însoţită
de regulamentul de folosire a mărcii (statutul mărcii
colective).

44.3. Regulamentul de folosire a mărcii trebuie să
conţină cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea şi adresa asociaţiei;

b) lista membrilor asociaţiei care au dreptul să
folosească 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
folosire 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.
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44.4. Dacă depozitul mărcii colective nu îndepli-
neşte una din condiţiile prevăzute la regula 6 a
prezentului Regulament sau dacă regulamentul de
folosire a mărcii nu conţine toate elementele
prevăzute la regula 44.3. a prezentului Regulament,
AGEPI notifică solicitantului iregularităţile consta-
tate, acordându-i un termen de 2 luni pentru
remedierea acestor iregularităţi. În cazul în care
iregularităţile nu sunt remediate în termenul acordat
şi nu este depusă o cerere de prelungire a terme-
nului stabilit, AGEPI va decide respingerea cererii.

44.5. Procedura de examinare şi de eliberare a
certificatului 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 indi-
viduale (regula 3 a prezentului Regulament),
cererea de înregistrare a unei mărci colective este
respinsă şi dacă:

a) solicitantul nu are calitatea prevăzută de regula
44.1. a prezentului Regulament;

b) nu sunt îndeplinite cerinţele 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 înregistrarea mărcii colective  la
AGEPI se înregistrează regulamentul de folosire a
mărcii respective.

44.8. Titularul mărcii colective este obligat să
notifice AGEPI orice modificare a regulamentului de
folosire a mărcii. Modificarea regulamentului de
folosire a 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 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
conform regulii 3 a prezentului 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
induce publicul în eroare.

44.10. În conformitate cu art. 22(4) din Lege, orice
persoană interesată poate cere Comisiei de Apel
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 geo-
grafică protejată.

44.11. În conformitate cu art. 26(6) din Lege, orice
persoană interesată poate face un recurs la
instanţa judecătorească economică sau la Arbitrajul
specializat, în cazul în care o marcă colectivă se
aplică pe produsele care nu posedă caracteristici
calitative comune sau alte caracteristici.

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 controlul
produselor sau al serviciilor 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 desfă-
şoară o activitate economică, comercială, cu
condiţia asigurării calităţii şi a celorlalte caracte-
ristici prevăzute de reglementările speciale privind
marca respectivă.

45.3. Nu pot înregistra o marcă de certificare
persoanele 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.
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45.5. Cererea de înregistrare întocmită conform
cerinţelor regulilor 6.1. … 6.3. ale prezentului
Regulament se depune personal de către solicitant
sau prin intermediul 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 solicitantul este o persoană juridică
străină, el trebuie să prezinte în locul documentelor
prevăzute la regula 45.6. a prezentului Regulament
dovada înregistrării sau depunerii spre înregistrare
a mărcii de certificare în ţara de origine.

45.8. Procedura de examinare şi de eliberare a
certificatului de înregistrare pentru mărcile de
certificare este supusă aceluiaşi regim ca mărcile
individuale.

45.9. Pe lângă motivele de respingere prevăzute
pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale
(regula 3 a prezentului 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. a prezentului 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 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
conform regulii 3 a prezentului 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 neres-

pectarea cerinţelor de înregistrare prescrise la
regulile 45.4., 45.6. şi 45.8. ale prezentului Regula-
ment, 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 executări 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 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, solici-
tantul are dreptul să introducă modificări în cerere
şi documentele ei fără a modifica esenţial marca,
începând de la data depunerii cererii şi până la
data adoptării deciziei de înregistrare a mărcii şi
eliberarea certificatului de înregistrare.

46.2. În conformitate cu art. 21(1) din Lege, titularul
certificatului are dreptul să introducă modificări în
certificatul de înregistrare a mărcii.

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 conţină
următoarele date:

a) numărul şi data depozitului naţional reglementar
şi/sau numărul certificatului de  înregistrare a
mărcii;

b) numele sau denumirea si adresa solicitantului/
titularului mărcii;

c) numele şi adresa reprezentantului, dacă este
cazul;
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d) adresa pentru corespondenţă, după caz;

e) indicarea elementului din documentele cererii/
certificatului de înregistrare a mărcii a cărui modifi-
care este solicitată şi modificarea propusă;

f) indicarea elementului mărcii a cărui modificare
este solicitată (introducerea de modificări neesen-
ţiale ale unor elemente ale mărcii, inclusiv ale
numelui sau denumirii 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 doreşte modificarea acelu-
iaşi element în mai multe cereri/certificate de
înregistrare, este suficientă depunerea unei
singure cereri de modificare, cu indicarea numă-
rului cererilor/certificatelor de înregistrare la care se
referă această 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 înregi-
strare ce urmează a fi modificate.

În cazul neprezentării dovezii de plată a taxei sau în
cazul în care taxa achitată nu corespunde cuantu-
murilor stabilite, cererea de modificare nu se
acceptă spre examinare, fapt ce i se notifică
solicitantului/reprezentantului.

46.7. Pentru remedierea iregularităţilor constatate
în cererea de modificare a cererii/certificatului de
înregistrare, se acordă un termen de 2 luni. 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 a cererii de înregistrare a
mărcii/certificatului de înregistrare.

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. 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 prenumele solicitantului/titularului -
persoană fizică şi/sau adresa, cererea de modifi-
care 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 naţional reglementar
şi/sau numărul certificatului de  înregistrare a
mărcii;

b) numele sau denumirea şi adresa solicitantului/
titularului mărcii;

c) numele şi adresa reprezentantului, dacă este
cazul;

d) adresa pentru corespondenţă, după caz;

e) indicarea numelui/adresei solicitantului/titularului
a cărui modificare este solicitată şi modificarea
propusă;

f) semnătura solicitantului sau a titularului, după
caz, a reprezentantului.

47.3. O singură cerere 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 cerere
trebuie să se indice 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 solicitantului/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
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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. … 47.3. ale
prezentului Regulament sunt aplicabile şi 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 reprezen-
tantul acestuia.

48.2. Cererea  de rectificare  a unei erori trebuie să
conţină:

a) numărul şi data depozitului naţional reglementar
şi/sau numărul certificatului de  înregistrare a
mărcii;

b) numele sau denumirea şi adresa solicitantului/
titularului mărcii;

c) numele şi adresa reprezentantului, dacă este
cazul;

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
considerată că a fost depusă, numai după ce taxa
în cuantumul stabilit a fost achitată de solicitantul/
titularul mărcii.

48.4. O singură cerere este suficientă, chiar dacă
eroarea se referă la mai multe cereri/certificate de
înregistrare al căror solicitant/titular este una şi

aceeaşi persoană, cu condiţia ca eroarea şi
rectificarea cerută să fie aceleaşi pentru fiecare
cerere/certificat de înregistrare şi ca numerele
tuturor cererilor/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 cerere trebuie să se indice numărul
de intrare atribuit.

48.5. AGEPI poate cere prezentarea dovezilor
suplimentare, 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:

! până la decizia AGEPI privind înregistrarea
mărcii;

! în cursul oricărei proceduri de opunere la
decizia AGEPI de a înregistra marca;

! în cursul oricărei proceduri de recurs împo-
triva deciziei privind înregistrarea mărcii.

49.2. Cererile divizionare păstrează data depunerii
cererii iniţiale şi prioritatea mărcii solicitate în ea.

49.3. Cererea divizionară va conţine elementele
prevăzute la art. 8(5) din Lege şi va fi supusă taxelor
stabilite.

49.4. 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).
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49.5. Declaraţia 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 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 induce-
rea 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
ministerele şi departamentele interesate, care au
transmis drepturile de folosire a lor, în conformitate
cu Regulamentul cu privire la modul de folosire a
mărcilor  - proprietate a statului, aprobat de către
Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 852
din 2001.08.16.

50.6. Înregistrarea contractului de cesiune/licenţă
se face în baza cererii depuse la AGEPI de către
solicitant/titular în modul stabilit. Procedura de
înregistrare a contractului se efectuează în confor-
mitate cu regulamentul special adoptat de AGEPI.

Regula 51. Cererea de înregistrare a contractului
de cesiune/licenţă a  unei mărci

51.1. Cererea de înregistrare a contractului de
cesiune/licenţă a unei mărci va conţine următoarele
date:

a) numărul şi data depozitului naţional reglementar
şi/sau numărul certificatului de  înregistrare a
mărcii;

b) numele sau denumirea si adresa  părţilor
contractante;

c) numele şi adresa reprezentantului împuternicit
de cesionar/licenţiar, dacă este cazul;

d) solicitarea de înregistrare a contractului;

e) adresa pentru corespondenţă, după caz;

f) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a
reprezentantului.

La cerere se anexează:

a) unul din documentele care fac dovada
contractului de cesiune/licenţă:

! contractul de cesiune/licenţă, în original,
semnat de ambele părţi;

! copia contractului de cesiune/licenţă, confirmată
de către un organ oficial; în cazul participării
persoanelor fizice – autentificată de notar;

! extrasul din contractul de cesiune/licenţă,
confirmat de către un organ oficial; în cazul
participării persoanelor fizice – autentificat de
notar;
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! certificatul  sau documentul de cesiune/licenţă
neautentificat, semnat de ambele părţi;

b) o copie a certificatului de înregistrare;

c) o copie a  deciziei de publicare a cererii, după
caz;

d) procura de reprezentare, dacă este cazul;

e) dovada de achitare a taxei stabilite.

51.2. Cererea de înregistrare a contractului de
cesiune/licenţă se consideră depusă numai după
plata taxei prevăzută de lege.

51.3. În cazul în care cererea nu îndeplineşte
condiţiile de înregistrare a contractului prevăzute la
regulile 51.1. … 51.2. ale prezentului Regulament,
AGEPI acordă un termen de 2 luni pentru reme-
dierea iregularităţilor. Dacă iregularităţile nu sunt
remediate în termenul acordat şi nu este depusă o
cerere de prelungire a termenului stabilit, AGEPI
decide respingerea cererii în cauză.

51.4. O singură cerere de înregistrare a contractului
este suficientă pentru două sau mai multe mărci,
cu condiţia ca toate aceste mărci să figureze într-un
singur contract.

51.5. În cazul în care sunt îndeplinite cerinţele
prevăzute la regulile 51.1. … 51.2. ale prezentului
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 situaţia prevăzuta la regula 52.1. a prezen-
tului Regulament, dacă schimbarea vizează numai
unul sau o parte din cotitulari, dar nu toţi cotitularii,
la cererea de înregistrare a contractului de cesiune
se va anexa un document semnat de ceilalţi

cotitulari care să conţină acordul expres al acestora
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 a 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
reînnoită, 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.

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, dacă este
cazul;

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
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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. ale prezentului Regulament,
AGEPI notifică titularului iregularităţile constatate.

54.5. Pentru remedierea iregularităţilor cererii de
renunţare se acordă un termen de 2 luni. 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 renunţare.

54.6. Renunţarea la marcă produce efecte numai
de la data înscrierii în Registrul Naţional al Mărcilor.
Renunţarea se publică în BOPI.

Regula 55. Anularea înregistrării

55.1. În conformitate cu art. 26(3) din Lege, orice
persoană interesată poate solicita anularea
înregistrării unei mărci pentru motivele prevăzute la
art. 26(1), (2), depunând o contestaţie şi o cerere de
examinare a contestaţiei  la Comisia de Apel a
AGEPI, care va fi examinată în conformitate cu
Regulamentul Comisei de Apel.

55.2. Cererea de examinare a contestaţiei trebuie
să conţină:

a) numele, prenumele (denumirea), adresa şi
semnătura contestatarului;

b) numele, prenumele, adresa şi semnătura
reprezentantului;

c) adresa pentru corespondenţă, după caz;

d) solicitarea de examinare a contestaţiei privind
marca;

e) numărul şi data depozitului reglementar al
mărcii;

f) numărul certificatului de înregistrare a mărcii;

g) dovada de achitare a taxei pentru depunerea
contestaţiei.

55.3. O dată cu cererea trebuie depuse şi
precizările asupra dreptului pe care este fondată
această cerere şi, după caz, documentele în
dovedirea faptului că contestatarul este abilitat să
invoce dreptul anterior.

55.4. Contestaţia se examinează în termen de 3
luni de la data depunerii cererii. În termen de 10 zile
de la data depunerii cererii titularul certificatului de
înregistrare va fi informat despre aceasta.

55.5. Hotărârea Comisiei de Apel se comunică în
termen de o lună de la data adoptării  atât titularului,
cât şi contestatarului.

55.6. Hotărârea Comisiei de Apel se publică în
BOPI şi în cazul anulării înregistrării mărcii se face
menţiune despre aceasta în Registrul Naţional al
Mărcilor.

55.7. În conformitate cu art. 17(4) din Lege, hotă-
rârea 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
contestatar. AGEPI va publica hotărârea în BOPI şi
în cazul anulării înregistrării mărcii va face menţiune
despre aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor.

SECŢIUNEA IX.
CEREREA INTERNAŢIONALĂ DEPUSĂ CON-
FORM PROCEDURII ARANJAMENTULUI DE

LA MADRID  ŞI A PROTOCOLULUI
LA  ACEST ARANJAMENT

Regula 56. Dispoziţii generale

56.1. Cererea de înregistrare internaţională (CÎI)
poate fi depusă, în conformitate cu art. 1(2) al
Aranjamentului de la Madrid, art. 2(1) al Protocolului
şi art. 31(1) din Lege, de orice persoană fizică sau
juridică din Republica Moldova.
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56.2. Cererea de înregistrare internaţională se
depune, în conformitate cu art. 31(2) din Lege, prin
AGEPI în calitate de oficiu receptor.

56.3. AGEPI în calitate de oficiu receptor primeşte
cererile de înregistrare internaţională în limbile
franceză şi engleză.

56.4. În conformitate cu art. 2(1) al Protocolului,
până la înregistrarea internaţională cererea de
înregistrare a mărcii trebuie să fie depusă la AGEPI
sau AGEPI trebuie să efectueze înregistrarea mărcii
pe cale naţională.

56.5. Cererea de înregistrare internaţională se
depune la AGEPI în 3 exemplare, fiecare din ele
trebuie să fie bun pentru reproducere, iar primul
exemplar trimis la Biroul Internaţional al OMPI
trebuie să fie anexat pentru reproducerea directă în
număr nelimitat de copii.

56.6. Dacă titularul mărcii printr-o scrisoare aparte
a adresat la AGEPI rugămintea să fie transmisă
Biroului Internaţional al OMPI copia autentificată a
documentului de prioritate, dar nu a plătit pentru
pregătirea şi transmiterea acesteia, AGEPI notifică
solicitantului despre necesitatea efectuării unei
asemenea plăţi conform tarifelor în vigoare şi,
primind dovada de plată a taxei, pregăteşte şi
transmite copia Biroului Internaţional al OMPI. În
această situaţie responsabilitatea pentru încăl-
carea termenelor prevăzute de Aranjamentul de la
Madrid şi Protocol  revine titularului.

56.7. 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.

56.8. Toate datele conţinute în cererea de înregi-
strare 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.

56.9. Taxa naţională pentru recepţionarea, verifi-
carea şi transmiterea cererii de înregistrare
internaţională, precum şi taxa pentru întocmirea

unei astfel de cereri, dacă este cazul, trebuie
achitate în contul AGEPI.

56.10. Cererea de înregistrare internaţională se
prezintă în conformitate cu cerinţele  prevăzute de
Aranjamentul de la Madrid, Protocolul şi Regula-
mentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid,
precum şi de Regulamentul comun de aplicare a
Aranjamentului de la Madrid şi a Protocolului.
Cererea se completează pe un formular standard
(M1/1 ) elaborat de Biroul Internaţional al OMPI.

Regula 57. Examinarea cererii

57.1. Dacă CÎI a fost depusă la AGEPI pe un
formular tip (M1/1) în limba franceză sau engleză şi
la ea sunt anexate dovezile de plată a taxelor
necesare, AGEPI verifică în termen de o lună
corectitudinea întocmirii ei, în particular, confor-
mitatea datelor indicate în CÎI cu datele înscrise în
Registrul Naţional al Mărcilor.

57.2. În cazul în care în CÎI sunt depistate greşeli
sau inexactităţi a căror corectare nu depăşeşte
competenţele 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.

57.4. Data primirii CÎI în sensul art. 3(4) al Aranja-
mentului de la Madrid şi al art. 3(4) al Protocolului
se consideră data depozitului naţional reglementar.

57.5. AGEPI notifică solicitantului sau titularului
mărcii despre depunerea cererii la Biroul Interna-
ţional al OMPI, indicând data depunerii ei.

57.6. Dacă Biroul Internaţional al OMPI notifică la
AGEPI că cererea nu este întocmită corect, se aplică
regulile 57.2. şi 57.3. ale prezentului Regulament.

Regula 58. Introducerea modificărilor
în înregistrarea internaţională

58.1. Cererea titularului înregistrării internaţionale
privind introducerea modificărilor în  această
înregistrare, aşa ca:
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! întinderea ei asupra uneia sau mai multor ţări,
neindicate în cererea de înregistrare iniţială,
pentru toate sau o parte din produse şi
servicii;

! transmiterea drepturilor asupra mărcii;

! cesiunea parţială pentru o parte din produse
şi servicii sau referitor la o parte a ţărilor;

! refuzul protecţiei în unele ţări;

! limitarea listei de produse şi servicii;

! modificarea numelui şi adresei titularului

se examinează de AGEPI şi se trimite la Biroul
Internaţional al OMPI în acelaşi mod ca şi
depunerea CÎI.

58.2. Dacă în urma examinării CÎI se constată că
modificările propuse de titularul  înregistrării
internaţionale nu sunt introduse în certificatul de
înregistrare a mărcii în Republica Moldova, AGEPI
trimite titularului mărcii notificare despre
necesitatea introducerii acestor modificări mai întâi
în înregistrarea naţională.

Regula 59. Notificările Biroului Internaţional
al OMPI

AGEPI trimite titularului mărcii certificatul de
înregistrare internaţională, precum şi notificările
primite de la Biroul Internaţional al OMPI privind
refuzul provizoriu sau definitiv al oficiilor străine de
brevete şi mărci de a acorda protecţie pe teritoriul
ţărilor lor, privind deciziile finale în urma refuzului,
privind nulitatea înregistrării, radierea înregistrării
din Registrul Internaţional, corectările şi alte
modificări introduse în Registrul Internaţional.

Regula 60. Completarea dosarului privind cererea
de înregistrare internaţională a mărcii

În dosarul CÎI se păstrează materialele cererii
parvenite la AGEPI, copiile notificărilor la CÎI, un
exemplar al CÎI trimis la Biroul Internaţional al OMPI,
copiile refuzurilor provizorii şi definitive de a acorda
protecţia, copiile deciziilor finale în urma refuzului,
notificările privind nulitatea înregistrării, precum şi
copia certificatului de înregistrare internaţională.

Regula 61. Transformarea înregistrării
internaţionale în cerere naţională

Dacă la cererea oficiului receptor înregistrarea
internaţională se exclude din registru referitor la
toate sau la o parte din produsele şi serviciile,
enumerate în înregistrarea menţionată şi persoana,
care este titularul înregistrării internaţionale,
depune cerere de înregistrare a aceleiaşi mărci la
AGEPI cu condiţia că pe teritoriul Republicii Moldova
a acţionat înregistrarea internaţională, cererea se
consideră depusă de la data înregistrării interna-
ţionale sau de la data introducerii înscrierii terito-
riale, iar dacă înregistrarea internaţională avea
prioritate, atunci această cerere va beneficia de
aceeaşi prioritate, cu condiţia ca:

a) cererea să fie depusă în termen de 3 luni,
calculat din data când înregistrarea internaţională a
fost exclusă din registru;

b) produsele şi serviciile enumerate în cerere  să
acopere efectiv lista produselor şi serviciilor
cuprinse în înregistrarea internaţională referitor la
Republica Moldova;

c) cererea menţionată să corespundă tuturor
cerinţelor legislaţiei naţionale, inclusiv cerinţelor
referitor la taxe.
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SECŢIUNEA I. NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII
GENERALE

Regula 1. Definiţii, abrevieri

Prezentul Regulament conţine următoarele definiţii
şi abrevieri:

Lege – Legea nr. 991/1996 a Republicii Moldova
privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
adoptată de Parlamentul Republicii Moldova şi intrată
în vigoare la 13.02.1997, modificată prin Legea nr.
1079-XIV din 23.06.2000;

AGEPI – Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a Republicii Moldova;

cerere – cererea de înregistrare a unui sau a mai
multor desene şi modele industriale, prezentată pe
un formular-tip;

depozit - depozitul naţional reglementar conţinând
cererea de înregistrare a unui desen sau model in-
dustrial, însoţită de fotografii sau de reprezentările
grafice;

certificat de înregistrare – certificatul de
înregistrare a unui sau a mai multor desene sau
modele industriale;

autor – persoana fizică care prin munca sa
creatoare a realizat desenul şi modelul industrial;

succesor în drepturi – persoana fizică sau
juridică căreia i s-a transmis dreptul de depunere a
cererii, dreptul de eliberare a certificatului de înregis-
trare şi drepturile care decurg din certificatul de
înregistrare;

solicitant – persoana fizică sau juridică care
depune la AGEPI cererea de înregistrare a desenului
şi modelului industrial;

Aprobat prin ordinul
Directorului General al AGEPI

nr. 131 din 2001.09.06

Regulament
de aplicare a Legii nr. 991/1996 privind protecţia

desenelor şi modelelor industriale (în redacţie nouă)

titular – persoana căreia îi aparţin drepturile
conferite prin certificatul de înregistrare a desenului
şi modelului industrial;

reprezentant – reprezentantul în proprietate indus-
trială 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;

CIDMI – Clasificarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale în conformitate cu Aranjamentul
de la Locarno (1968) la care Republica Moldova a
aderat la 01.12.1997;

BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industrială;

OMPI – Organizaţ ia Mondială de Proprietate
Intelectuală;

Aranjamentul de la Haga – Aranjamentul de la
Haga privind depozitul internaţional de desene şi
modele industriale din 1925 la care Republica
Moldova a aderat la 14.03.1994  (Actul din 1960);

Convenţia de la Paris – Convenţia de la Paris
pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie
1883, cu revizuiri şi modificări, la care Republica
Moldova a aderat la 25.12.1991;

Biroul Internaţional – Biroul Internaţional al
OMPI.

Regula 2. Obiectul protecţiei

2.1. În conformitate cu art. 4 din Lege, poate fi înre-
gistrat ca desen sau model industrial aspectul nou al
unui produs, creat într-o manieră independentă, având
o funcţie utilitară, inclusiv textilele.
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Produs în sensul Legii este considerat orice articol
industrial sau artizanal conceput ca o entitate separată
(aparat, instrument, articol de îmbrăcăminte, butelie,
articol de mobilier, covor etc.). Nu se iau în considerare
cererile conţinând ca desen sau model industrial părţi
separate de produs (de exemplu, gâtul buteliei,
piciorul mesei, speteaza scaunului etc.), cu excepţia
celor care pot exista independent şi sunt concepute
pentru a fi asamblate într-un obiect complex, de
exemplu, talpa  încălţămintei, farul automobilului etc.

Maniera independentă nu presupune în mod obliga-
toriu calitate sau merit artistic. Este suficient ca desenul
sau modelul industrial să fie original, adică să nu
prezinte, în totalitate sau într-o măsură substanţială, o
copie a altui desen sau model industrial.

2.2. Un desen sau un model industrial este nou, dacă
diferă esenţial de desenele sau modelele industriale
cunoscute sau de combinaţia de elemente carac-
teristice cunoscute, datele despre care au devenit
accesibile publicului în Republica Moldova şi în
străinătate până la data priorităţii (art. 5 (1) din Lege).

Nu se consideră modificări esenţiale ale unui desen
sau model industrial cunoscut modificările care se
limitează la înlocuirea materialelor, divizarea unui
produs integral în părţi componente (de exemplu,
excluderea etichetei dintr-un ansamblu constând din
butelie cu etichetă sau excluderea unui medalion în
acelaşi mod), unirea unor produse cunoscute separat
într-un ansamblu (de exemplu, o canapea şi un
fotoliu, cunoscute separat, unite într-o garnitură),
modificarea unor elemente neesenţ iale pentru
formarea siluetei (de exemplu, corola sau fundul
buteliei sau borcanului) etc.

Dacă în urma modificării unui desen sau model in-
dustrial cunoscut se creează un efect imprevizibil şi
neobişnuit, adică o imagine vizuală nouă, aceste
modificări sunt considerate esenţiale.

2.3. Se consideră că un desen sau model industrial
a devenit accesibil publicului, dacă a fost publicat sau
a fost expus în public, utilizat în comerţ sau divulgat în
alt mod, suficient pentru a stabili data când el a devenit
cunoscut.

2.4. Nu se consideră că desenul sau modelul industrial
a fost făcut public, dacă a fost divulgat unei terţe persoane
în condiţii de confidenţialitate explicite sau implicite.

2.5. Nu se consideră că s-a produs o divulgare, dacă
un desen sau model industrial pentru care s-a
solicitat protecţie a fost făcut public:

a) de către autor, succesorul său în drepturi sau de
către un terţ, ca urmare a informaţiilor oferite de autor,
sau a acţiunii întreprinse de autor sau de către
succesorul său în drepturi în cursul perioadei de 6
luni, care precede data de depunere a cererii sau data
de prioritate, dacă aceasta a fost revendicată;

b) ca urmare a unui abuz comis faţă de autor sau faţă
de succesorul său în drepturi.

2.6. Un desen sau un model industrial are funcţie
utilitară, dacă produsul în care este aplicat poate fi
folosit într-un scop utilitar, inclusiv ca obiect decorativ
(art. 6 din Lege).

Pentru ca produsul să corespundă acestui criteriu
este suficient că el poate fi reprodus ori de câte ori
este necesar şi poate executa funcţia sa.

Regula 3. Caracteristicile desenului şi
modelului industrial

3.1. Desenul industrial este caracterizat de raportul
grafic-liniar al elementelor şi efectiv nu are volum, de
exemplu, aspectul exterior al covorului, cravatei,
etichetei etc. Despre desen industrial se vorbeşte şi
în cazurile în care produsul pe care el este aplicat este
un obiect finit şi forma lui nu determină valoarea
aspectului exterior, de exemplu, aspectul exterior al
unui covor, al unei ţesături, al unei năframe.

3.2. Modelul industrial reprezintă o compoziţie
constituită pe baza unei structuri tridimensionale.
Modelul industrial reprezintă forma în care este
încorporat produsul industrial, de exemplu, aspectul
exterior al unei maşini, al unui strung, al unei lustre,
al unui vas.

3.3. Desenul şi modelul industrial pot fi caracterizate
de elemente generale specifice desenului şi mode-
lului industrial, de exemplu, exteriorul panoului de
finisaj în construcţii, al panoului de informaţii, al
construcţiei (compoziţiei) de expoziţie etc.

Regula 4. Excluderea de la protecţie

Nu pot fi protejate desenele şi modelele industriale
care:



145145145145145

MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001

a) sunt determinate în mod esenţial de conside-
rente tehnice sau funcţionale, adică funcţia
obiectului determină aspectul lui exterior, de
exemplu, aspectul piuliţei, şurubului (cu excepţia
celor decorative) etc. Nu pot fi înregistrate
desenele şi modelele industriale determinate
exclusiv de o funcţie tehnică sau în care funcţia
tehnică nu lasă nici o libertate în ceea ce priveşte
caracteristicile arbitrare ale aspectului exterior
al produsului. Aceste obiecte pot fi protejate prin
brevet de invenţie sau prin certificat de înregi-
strare a modelului de utilitate în cazul în care
corespund cerinţelor de protecţie ale acestora;

b) sunt invizibile în procesul exploatării, de exem-
plu, piesele motorului automobilului, bazele
elementare de aparataj electronic, microcir-
cuitele etc. Exploatare este considerată orice
utilizare, alta decât întreţinerea, deservirea sau
reparaţia;

c) au forme nestabile (din substanţe lichide,
gazoase, pulverulente etc.). Nu se înregistrează
nici un efect creat de lumină, căldură, mijloace
chimice, mecanice sau electrice sau prin
intervenţ ia omului sau animalului ş i care
schimbă aspectul exterior al produsului într-o
manieră indefinită;

d) sunt contrare ordinii publice sau bunelor mora-
vuri, de exemplu, instrumentele de tortură,
modelele care conţin elemente indecente,
înjurături sau se asociază cu pornografia etc. Nu
se acceptă pentru înregistrare, de asemenea,
desenele şi modelele industriale conţinând mo-
tive religioase, în special reprezentările de icoane
sau chipurile sfinte pe etichetele pentru băuturi
alcoolice;

e) au forma celor mai simple figuri geometrice
(nestilizate), luate în parte;

f) reprezintă obiecte de arhitectură unice. Acestea
sunt protejate prin Legea privind drepturile de
autor şi drepturile conexe. Prin Lege sunt
protejate, de exemplu, aşa tipuri de opere
arhitecturale, care sunt în întregime construite
la uzine şi apoi transportate şi asamblate la
locul implantării lor: garaje, benzinării etc.;

g) în comparaţie cu obiectele cunoscute au fost
modificate numai dimensiunile sau culoarea

(nu şi rezolvarea coloristică). Dimensiunile
obiectului nu se protejează, de exemplu, în cazul
încălţămintei. Simpla modificare a dimensiu-
nilor unui element dintr-un produs nu creează
un desen sau model industrial nou. De exemplu,
canapeaua şi fotoliul: dacă presupunem că în
comparaţie cu fotoliul toate celelalte caracte-
ristici ale canapelei rămân nemodificate, simpla
modificare a lungimii care duce la mărirea
numărului de elemente capitonate nu creează
un model industrial nou;

h) reprezintă seturi (garnituri) compuse din piese
separate fără modificarea aspectului exterior al
acestora;

i) cuprind denumiri de ţări, steme şi drapele de
stat, portrete ale conducătorilor de state sau ale
personalităţilor istorice fără autorizaţie din partea
organelor de stat;

j) cuprind mărci, denumiri de origine, a căror
înregistrare a fost solicitată mai înainte sau care
au fost deja înregistrate fără autorizaţia titularilor.

Regula 5. Dreptul asupra desenului
şi modelului industrial

5.1. Dreptul asupra desenului şi modelului industrial
este recunoscut şi apărat prin Lege pe teritoriul
Republicii Moldova şi confirmat prin certificatul de
înregistrare. Durata de valabilitate a certificatului de
înregistrare este de 5 ani, termenul începând să curgă
de la data constituirii depozitului naţional reglementar
la AGEPI şi  care poate fi reînnoit pe patru perioade
succesive de 5 ani (art. 2 (2), (4) din Lege).

5.2. În conformitate cu art. 25 din Lege, întinderea
protecţiei juridice a desenului şi modelului industrial
este determinată de ansamblul elementelor lui,
reproduse în fotografiile sau reprezentările grafice ale
produsului în limitele descrierii care caracterizează
desenul şi modelul industrial ca fiind nou şi original
conform regulii 2. din prezentul Regulament. Protecţia
se conferă numai pentru configuraţia, motivul sau
elementele decorative ale produsului, pe care se va
aplica desenul sau modelul industrial, sau ansamblul
tuturor acestor elemente în măsura în care ele fac parte
din produs, definit prin titlul acestuia din urmă şi
destinaţia lui (clasa conform CIDMI). Legea nu asigură
protecţia caracteristicilor independente de produs şi
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luate aparte de el. Astfel, în cazul unui desen indus-
trial pentru textile obiectul protecţiei este “stofa anume
cu acest desen” sau “desenul aplicat anume pe
stofă”. În cazul ansamblurilor, de exemplu, butelie cu
etichetă, protecţia se oferă ansamblului în comple-
xitate, nu produselor în parte. Dacă se doreşte
protecţia independentă a fiecărui produs din an-
samblu, se depune cerere de înregistrare pentru
fiecare produs separat.

Regula 6. Depozitul

6.1. Cererea însoţită de un set de fotografii sau de
reprezentările grafice ale desenului sau modelului in-
dustrial constituie depozitul (art. 11 (4) din Lege).

Depozitul asigură solicitantului dreptul de prioritate cu
începere de la data constituirii acestuia.

6.2. În conformitate cu art. 11 (5) din Lege, data
depozitului se consideră data depunerii la AGEPI a
cererii şi fotografiilor sau reprezentărilor grafice ale
desenului sau modelului industrial.

Regula 7. Prioritatea

7.1. Prioritatea desenului sau modelului industrial se
stabileşte de AGEPI la data constituirii depozitului  (art.
12 (1) din Lege). Prioritatea cererilor depuse în
aceeaşi zi se stabileşte în funcţie de numărul de
ordine din registrul de intrare.

7.2. În conformitate cu art. 12 (2) din Lege, la cererea
unui solicitant străin prioritatea desenului şi modelului
industrial este stabilită, conform art. 4 din Convenţia
de la Paris, de la data depunerii cererii iniţiale într-o
ţară-parte la Convenţia de la Paris, dacă cererea a fost
depusă la AGEPI în termen de 6 luni de la această
dată (prioritate convenţională).

7.3. În conformitate cu art. 12 (3) din Lege, prioritatea
desenului şi modelului industrial poate fi stabilită în
baza exponatului introdus într-o expoziţie internaţională
organizată pe teritoriul unei ţări-parte la Convenţia de
la Paris, dacă cererea este depusă la AGEPI în termen
de 6 luni de la data introducerii acestuia în expoziţie
(prioritate de expoziţie). Acest termen nu va prelungi
termenul priorităţii convenţionale.

7.4. Prioritatea desenului şi modelului industrial poate
fi stabilită la data constituirii depozitului cererii
anterioare la AGEPI, dacă invocarea priorităţii a fost

făcută în termen de 6 luni de la data depozitului ante-
rior. În acest caz cererea anterioară se consideră
retrasă (art. 12 (5) din Lege).

Prioritatea poate fi stabilită în baza câtorva cereri
depuse anterior, respectându-se pentru fiecare dintre
ele condiţiile prevăzute la art. 12 (6) din Lege.

Prioritatea nu poate fi stabilită la data depozitului  în
cazul în care în el a fost deja invocată prioritatea (art.
12 (7) din Lege).

SECŢIUNEA II. REDACTAREA
ŞI DEPUNEREA CERERII ŞI

DOCUMENTELOR ANEXATE LA EA

Regula 8. Cererea

8.1. În conformitate cu art. 11 (8) din Lege, un depozit  poate
conţine unul sau mai multe desene şi modele industriale
(depozit multiplu), cu condiţia ca desenele şi modelele
industriale să se refere la aceeaşi clasă a CIDMI.

8.2. În cazul depozitului multiplu atât solicitantul, cât
şi autorul trebuie să fie unul şi acelaşi pentru toate
desenele şi modelele industriale.

8.3. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la
regulile 8.1. şi 8.2. din prezentul Regulament depozitul
multiplu se divizează.

8.4. O cerere poate include maximum 100 de  desene
şi modele industriale.

8.5. Cererea se poate referi la un set (garnitură). Setul
(garnitura) poate fi înregistrat(ă), dacă elementele sale
componente formează un tot unitar şi fiecare dintre
ele corespunde condiţiilor de protecţie.

Regula 9. Limba oficială

În conformitate cu art. 11 (2), (7) din Lege, cererea şi
documentele anexate la ea se depun la AGEPI în limba
de stat. Documentele anexate la cerere pot fi depuse
într-o altă limbă. În cel de-al doilea caz în termen de 2
luni de la data depunerii cererii la ea se anexează
traducerile acestor documente în limba de stat.

Regula 10.
Caracterul confidenţial al cererii

10.1. Datele cererii sunt confidenţ iale până la
publicarea acestora de către AGEPI (art. 33 (2) din
Lege).
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10.2. AGEPI asigură şi răspunde de confidenţialitatea
datelor cuprinse în cerere de la data depunerii
acesteia la AGEPI şi până la publicare.

Regula 11. Cererea şi documentele ei

11.1. În conformitate cu art. 11 (2), (3) din Lege,
solicitantul care doreşte să înregistreze desenul sau
modelul industrial trebuie să depună la AGEPI:

" cerere;

" fotografii sau reprezentări grafice ale desenului
şi modelului industrial.

11.2. La cerere se anexează:

a) descrierea desenului sau modelului industrial;

b) desenele tehnice (schemele), fişa de confec-
ţionare, în caz de necesitate;

c) dovada de plată a taxei stabilite;

d) actele de prioritate, dacă aceasta a fost invocată;

e) procura;

f) alte documente, în caz de necesitate, în confor-
mitate cu regula 4. j) din prezentul Regulament.

11.3. La cererea pentru produse ale industriei uşoare
se prezintă suplimentar (într-un exemplar):

! fragmentul produsului în mărimea spaţiului dese-
nului industrial (cel mult 40x50 cm) dacă produ-
sul se referă la materiale decorative, ţesături,
covoare etc.  care dau o imagine despre structu-
ra, factura şi rezolvarea coloristică a produsului;

! fişa de confecţionare, adică modele de materiale
textile şi de tricotaj, de  piele, de furnitură, de finisaj
etc., recomandate pentru fabricarea produsului.

11.4. La cererea pentru produsele care se referă la
clasa 09-01 a CIDMI este necesară prezentarea
desenului tehnic fiind indicate dimensiunile.

11.5. La cererea pentru etichete şi ambalaje se
prezintă suplimentar un exemplar al mostrei etichetei
în mărime naturală.

Regula 12. Numărul de  exemplare

12.1. Cererea şi descrierea desenului şi modelului
industrial, precum şi desenele se prezintă la AGEPI
în 3 exemplare.

12.2. Fotografiile sau reproducerile grafice se prezintă
în 10 exemplare, dacă sunt în culori, sau  în 6
exemplare, dacă sunt în alb-negru, toate fiind identice.

12.3. Documentele anexate la cerere se prezintă
într-un singur exemplar.

Regula 13. Cererea propriu-zisă

13.1. Cererea propriu-zisă se completează prin
dactilografiere în 3 exemplare de solicitant sau de
reprezentantul acestuia.

13.2. La rubrica I se indică numele sau  denumirea şi
adresa completă a solicitantului.

Dacă solicitantul este persoană fizică, în cerere se
indică: numele, prenumele, telefonul, faxul cu
indicativul zonei, adresa completă şi denumirea
oficială a ţării, al cărei cetăţean este; în cazul apatrizilor
- ţara în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acesteia -
ţara în care îşi are sediul.

Dacă solicitantul este persoană juridică, în cerere se
indică denumirea ei oficială, telefonul, faxul cu
indicativul zonei şi sediul, inclusiv adresa şi denumirea
oficială a ţării, conform legislaţiei căreia a fost instituită.
În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova,
întreprindere străină se consideră unitatea, al cărei
capital statutar constă numai din investiţii străine.

Pentru solicitanţii străini se indică codul ţării conform
normei ST. 3 OMPI, dacă este stabilit.

În cazul mai multor solicitanţi aceste date se indică
pentru fiecare dintre ei.

13.3. La rubrica II a cererii se indică datele reprezen-
tantului, care are domiciliul sau sediul pe teritoriul
Republicii Moldova şi anume: numele, prenumele,
adresa, telefonul, faxul, numărul procurii, în cazul în
care solicitantul depune cererea prin reprezentant.

13.4. La rubrica III se indică adresa pentru corespon-
denţă, numele sau denumirea persoanei desemnate
pentru corespondenţa cu AGEPI.

 În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi şi nu este
desemnat reprezentantul, AGEPI va coresponda cu
primul solicitant înscris la rubrica I din cerere.

13.5. La rubrica IV se indică numărul alineatului din
art. 10 din Lege, în a cărui bază dreptul la certificatul
de înregistrare aparţine solicitantului, respectiv:
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a) în conformitate cu art. 10 (1), în cazul în care so-
licitant este autorul sau succesorul său, inclusiv
succesor prin moştenire sau testament, suc-
cesor conform contractului de cesiune a dreptului
asupra desenului şi modelului industrial;

b) în conformitate cu art. 10 (3), în cazul în care
dreptul la certificatul de înregistrare a desenului
şi modelului industrial creat de salariat, în
exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau
executând o sarcină concretă (desen sau model
industrial de serviciu), încredinţată în scris de
patron, aparţine patronului, dacă contractul
încheiat între ei nu prevede altfel;

c) în conformitate cu art. 10 (5), dacă dreptul la
certificatul de înregistrare a desenului şi mode-
lului industrial creat în baza unui contract de
cercetări ştiinţifice sau de experimentare-
proiectare se stabileşte prin acest contract;

d) art. 10 (7), dacă în termen de 60 de zile de la data
când autorul a informat patronul asupra realizării
desenului sau modelului industrial de serviciu
acesta nu va depune cerere şi nu va cesiona
dreptul la depunerea cererii altei persoane,
autorul are dreptul să depună cerere şi să
obţină certificatul de înregistrare pe numele său.

În cazul depunerii cererii de către succesor AGEPI
poate cere dovada de transmitere a dreptului la
depunerea cererii (în contract se indică, obligatoriu,
numele, adresa autorului şi semnătura).

La aceeaşi rubrică solicitantul trebuie să indice titlul
desenului şi modelului industrial, culorile, în cazul
când rezolvarea coloristică constituie una dintre carac-
teristicile desenului şi modelului industrial, clasele
conform CIDMI şi numărul desenelor şi modelelor
industriale pentru care se solicită înregistrarea.

Titlul desenului şi modelului industrial trebuie să
corespundă CIDMI, în unele cazuri - să fie acceptat în
terminologia de specialitate. Titlul trebuie să fie
informativ, succint, expres şi exact şi să reflecte esenţa
desenului şi modelului industrial.

Titlul trebuie să informeze despre:

" destinaţia produsului în care va fi încorporat (de
exemplu, “Butelie”, “Tractor”, “Ochelari”, “Eşarfă”,
“Etichetă” etc.);

" domeniul de aplicare a produsului şi specificul lui
(“Pantofi de damă”, “Încălţăminte pentru alpinism”,
“Etichetă pentru vin”, “Ochelari de soare”  etc.).

Titlul poate conţine şi un element caracteristic al
desenului sau modelului industrial (“Barcă gon-
flabilă”, “Cupă de cristal”, “Masă pliantă” etc.).

Nu se acceptă un titlu prea general al desenului şi
modelului industrial, de exemplu “Dispozitiv elec-
tronic”, “Instrument”, “Mobilier” etc. De asemenea nu
se acceptă un titlu conţinând o specificare excesiv de
lungă: “Obiect pentru baterea cuielor în lemn sau în
alte materiale similare”, în timp ce aceasta poate fi
spus altfel: “Ciocan”.

Titlul nu trebuie să conţină date publicitare, numele
autorului şi denumirea comercială a produsului,
precum şi îmbinări de cuvinte şi litere care să coincidă
cu mărci sau abrevieri cunoscute într-un anumit
domeniu, precum şi expresii de argou.

Titlul se va pune la singular, dacă se referă la un desen
sau model industrial, sau la plural, dacă este vorba
de mai multe variante de produs dintr-un depozit
multiplu.

Dacă desenul şi modelul industrial reprezintă un set
(o garnitură) de produse, titlul trebuie să înceapă cu
noţiunile “Set”, “Garnitură”, “Serviciu”, “Constructor” etc.

Titlul poate conţine abrevieri acceptate în domeniu, de
exemplu, “Autovehicul”, “Electrocar”.

Titlul desenului şi modelului industrial trebuie să
corespundă întinderii protecţiei conferite prin înre-
gistrare, de exemplu, dacă se solicită înregistrarea
unei uşi de automobil, se va scrie “Uşă de automobil”,
nu “Automobil”.

13.6.  Solicitantul care doreşte să folosească dreptul
de prioritate indică la rubrica V:

! ţara, data şi numărul primului depozit - pentru
prioritatea convenţională (art. 12 (2) din Lege);

! denumirea, locul şi data expoziţiei, în care expo-
natul a fost introdus pentru prima dată - pentru
prioritatea de expoziţie (art. 12 (3) din Lege).

În cazul în care solicitantul nu a indicat în cerere
prioritatea convenţională sau de expoziţie, acesta o
poate face în termen de 2 luni de la data depunerii
cererii;
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! ţara, data şi numărul depozitului referitoare la o
cerere anterioară depusă la AGEPI de acelaşi
solicitant pentru acelaşi desen şi model indus-
trial - pentru prioritatea conform art. 12 (5) din
Lege. Invocarea acestei priorităţi este posibilă
în termen de 6 luni de la data depozitului ante-
rior. Cererea anterioară în acest caz se consideră
retrasă.

În cazul în care prioritatea se stabileşte în baza câtorva
cereri depuse anterior sau expoziţii, la rubrica V a
cererii se indică datele menţionate pentru fiecare
depozit sau cerere în parte.

13.7. La rubrica VI se indică datele referitoare la o
cerere multiplă anterioară divizată a aceluiaşi solici-
tant (regula 23.1. din prezentul Regulament).

13.8. La rubrica VII a cererii se introduce imaginea
fiecărui desen sau model industrial solicitat, în
fotografii sau reprezentă grafice având dimensiunile
şi  vederile  în care solicitantul doreşte să le publice
şi, respectiv, să le înregistreze. În acest caz pentru
depăşirea dimensiunilor standarde (80x80 mm)
pentru fiecare desen sau model industrial se
încasează o taxă suplimentară, în conformitate cu
tarifele stabilite.

13.9. La rubrica VIII a cererii se va bifa pătrăţelul
respectiv, indicând dacă autorii sunt aceiaşi cu
solicitanţii sau dacă aceştia sunt diferiţi, în al doilea
caz se indică toţi autorii. Autorii naţionali indică
numele, prenumele, adresa completă, codul ţării con-
form normei ST. 3 OMPI şi  semnează, iar autorii străini
indică numele complet şi codul ţării conform normei
ST. 3 OMPI.

13.10. Rubrica IX a cererii se completează în cazul în
care este solicitată amânarea publicării desenului
sau modelului industrial. Termenul amânării publi-
cării nu poate depăşi 12 luni de la data depunerii
cererii sau invocării priorităţii (dacă sunt invocate
câteva priorităţi de la data primei invocări). Amânarea
trebuie să se refere la toate desenele şi modelele
industriale. Dacă solicitantul nu concretizează
termenul de amânare, AGEPI stabileşte amânarea
pentru un termen maxim. Solicitantul poate anula
amânarea în orice moment.

Dacă în cerere nu este indicată amânarea publicării,
AGEPI consideră că termenul de publicare este cel
stabilit.

13.11. La rubrica X a cererii se bifează pătrăţelele
corespunzătoare. Pentru documentele al căror tip nu
se prevede în formularul cererii (“alte documente”) se
indică destinaţia lor concretă.

13.12. Rubrica XI va conţine semnătura solicitantului,
indicându-se în clar numele şi prenumele semna-
tarului, data semnării.

Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea se
semnează de conducătorul unităţii, indicându-se
funcţia semnatarului.

Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, cererea va fi semnată
de către toţi solicitanţii.

În cazul depunerii cererii prin reprezentant cererea va
fi semnată de către reprezentant.

În cazul prezentării unor date pe o filă suplimentară
ea va fi semnată în acelaşi mod.

Dacă cererea nu este semnată, AGEPI trimite solici-
tantului 2 exemplare, pe care acesta urmează să le
prezinte semnate în termen de 2 luni.

În cazul respectării acestor condiţii data de depunere
a cererii rămâne în vigoare. În caz contrar cererea se
consideră nedepusă.

13.13.  La rubrica XII a) se indică numele, prenumele
şi numărul actului de identitate ale persoanei care a
prezentat documentele cererii la AGEPI. La rubrica XII
b) semnează persoana care a primit documentele
cererii, semnătura fiind descifrată prin indicarea
numelui şi prenumelui.

13.14. La rubrica XIII a cererii numărul şi data de ieşire
se completează de către AGEPI.

Regula 14. Setul de fotografii
sau de reprezentări grafice

14.1. Fotografiile sau reprezentările grafice constituie
documentul principal pentru determinarea întinderii
protecţiei juridice a desenului şi modelului industrial.
Reprezentările grafice trebuie să redea complet
desenul sau modelul industrial care face obiectul
cererii, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie
evidenţiate. Fotografiile sau reprezentările grafice,
precum şi titlul şi descrierea trebuie să definească
exact şi univoc în ce constă desenul şi modelul indus-
trial.
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14.2. Fotografiile sau reprezentările grafice trebuie să
prezinte imaginea detaliată, sumară  a aspectului ex-
terior al produsului, ceea ce ar permite dezvăluirea
elementelor sale. Produsul trebuie să fie reprezentat
cel puţin o dată în poziţia în care el se foloseşte nor-
mal. Solicitantul trebuie să verifice dacă fotografiile sau
reprezentările grafice corespund desenului ş i
modelului industrial pe care doreşte să-l înregistreze.

14.3. Imaginea trebuie să fie clară şi distinctă, fără
umbre. Elementele separate ale desenului ş i
modelului industrial trebuie să fie vizibile.

14.4. Produsul trebuie fotografiat sau reprodus grafic
în ansamblu, fără alte accesorii, persoane, animale etc.

14.5. Imaginile trebuie să reprezinte în întregime
produsul pe care se aplică desenul şi modelul indus-
trial, chiar dacă acesta din urmă se aplică numai pe o
singură parte a produsului.

Fotografiile sau reprezentările grafice, după caz, vor
reprezenta  aspectul din partea de sus, de jos, precum
şi din spate, din dreapta şi din stânga. Dacă nu există
vederi din toate părţile, examinarea va considera
vederile lipsă ca reproducând forma tipică pentru clasa
dată de produse (de exemplu, dacă nu este prezentată
vederea de sus sau de jos a buteliei, aceasta din urmă
se va considera cilindrică) sau că toate părţile sunt
identice (de exemplu, dacă este prezentată vederea
frontală conţinând un desen şi cea de sus care atestă
că produsul este paralelipipedic, se va considera că
celelalte laturi au acelaşi desen pe ele).

Pentru a arăta caracteristicile desenului şi modelului
industrial care nu se văd în alte vederi se admite
prezentarea suplimentară a vederilor fragmentare şi
a vederilor în cupă.

În cazul în care rezolvarea coloristică constituie unul
dintre elementele caracteristice ale desenului şi
modelului industrial, toate fotografiile şi reprezentările
grafice ale produsului se vor prezenta color.

14.6. Setul (garnitura) de produse trebuie prezentat(ă)
în fotografii sau în reprezentări  grafice ale aspectului
exterior în ansamblu, adică împreună cu toate
produsele ce intră în set (garnitură).

În plus, fiecare produs din set (garnitură) se prezintă
suplimentar în fotografii sau în  reprezentări grafice
separate. În cazuri speciale, când aspectul în

ansamblu al setului (garniturii) de produse nu poate
fi prezentat într-o fotografie, se admite prezentarea
fragmentelor setului (garniturii) în fotografii aparte.

14.7. Pentru produse pliante, produse care se pot
închide, deschide şi transforma etc. se anexează
suplimentar fotografii sau reprezentări grafice ale
acestor produse deschise (de exemplu, pentru frigi-
dere, cabine telefonice) sau asamblate (de exemplu,
pentru combine, bucătării, aspiratoare).

14.8. Produsele ca îmbrăcămintea, pernele pot fi
prezentate plate sau aşa cum arată ele în procesul utilizării,
cu condiţia ca elementele principale ale desenului sau
modelului industrial să fie reprezentate fidel.

14.9. Prezentarea reprezentărilor grafice
Reprezentările grafice trebuie să fie lipite în careurile
standarde prevăzute pentru aceasta în cerere sau să
fie imprimate direct pe o filă de formatul A4, albă, opacă,
fără a reproduce careurile standarde. Aceste repre-
zentări trebuie să se înscrie într-un patrulater drep-
tunghiular, fără a conţine orice alte reprezentări  sau
părţi ale altei reprezentări. Fotografiile sau alte
reprezentări grafice nu trebuie îndoite, prinse cu agrafe
sau marcate în orice fel.

14.10. Toate vederile pentru un desen sau model in-
dustrial trebuie prezentate la aceeaşi scară. Scara
trebuie să fie suficientă pentru ca toate caracteristicile
desenului şi modelului industrial să fie bine vizibile.
În caz de necesitate pentru a evidenţia unele frag-
mente esenţiale se prezintă suplimentar vederi la o
scară mai mare.

14.11. În reprezentările grafice produsul poate fi trasat
completamente cu linii continui sau partea vizată de
desenul şi modelul industrial poate fi trasată (i) cu linii
îngroşate sau (ii)  cu linii continui şi restul cu linii
întrerupte sau punctate. Liniile întrerupte sau punc-
tate pot fi folosite pentru a prezenta părţile de produs
care nu se referă la desenul şi modelul industrial, dar
nu pot fi folosite pentru a prezenta următoarele:

" părţile de produs care nu se văd atunci când
produsul este asamblat;

" schimbarea poziţiei;

" separarea de produs a pieselor constitutive;

" poziţia deschisă a produsului;
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" lungimea nedefinită (cu excepţia motivelor care
se repetă pe hârtie sau pe stofă).

14.12. În cazul motivelor care se repetă pe tot produsul
se permite de a arăta motivul pe un singur fragment
al produsului, cu condiţia ca motivul să fie delimitat
prin linii distincte, în interiorul cărora motivul apare cel
puţin o dată, precum şi o porţiune a altei repetări de
motiv. În cazul hârtiei, stofelor şi al altor produse
similare este suficient de a trasa linii punctate în jurul
motivului de bază pentru a indica faptul că este vorba
de un motiv care se repetă.

14.13. Liniile de ruptură pot fi utilizate pentru a indica
o lungime nedefinită în cazul produselor cum sunt
cablurile, ţevile, tuburile etc. Linia, evident, trebuie să
indice o ruptură şi să nu facă parte din desenul şi
modelul industrial. O ruptură poate fi reprezentată prin:

" linii sinusoidale duble, pentru a indica ambele
capete;

" linii dantelate;

" linii paralele înclinate întrerupte la anumite
intervale printr-un zigzag.

14.14. Nu se admit ca reprezentări grafice:

a) desenele tehnice prezentând obiectul în secţi-
une sau în plan cu axe de simetrie, rupturi şi
cote, precum şi cu texte explicative sau legende
prezente pe sau alături de obiecte;

b) reprezentările grafice care nu pot fi reproduse.

14.15. Numerotarea reprezentărilor grafice
Fiecare desen sau model dintr-un depozit multiplu va
fi identificat printr-un număr diferit, situat la marginea
reprezentărilor (nu pe reprezentări ca atare). Dacă
acelaşi produs este reprezentat sub diferite unghiuri,
numerotarea va cuprinde două cifre separate printr-
un punct (de exemplu, 1.1., 1.2., 1.3. etc. pentru primul
obiect; 2.1., 2.2., 2.3. pentru obiectul al doilea etc.).

14.16. Dimensiunile reprezentărilor grafice
Fotografiile sau reprezentările grafice trebuie prezen-
tate în dimensiunile 80x80 mm; se admit dimensiunile
maxime 160x240 mm.

14.17. Calitatea reprezentărilor grafice
Reprezentările grafice trebuie să aibă o calitate
ireproşabilă şi suficientă pentru ca toate detaliile
desenului sau modelului industrial să fie evidenţiate
şi publicarea să fie posibilă. Imaginea trebuie să fie

clară şi distinctă, fără umbre, prezentată pe un fond
neutru şi unic. Elementele separate ale desenului şi
modelului industrial trebuie să fie vizibile. Fotografiile
depuse trebuie să fie de o executare profesională,
nefiind admise fotografii retuşate cu cerneală sau cu
mijloace lichide de corectare.

Regula 15. Descrierea

15.1. Descrierea trebuie să expună clar şi detaliat
toate elementele caracteristice ale desenului şi
modelului industrial şi să corespundă cu fotografiile
sau reprezentările grafice.

15.1.1. Descrierea trebuie să conţină:

" rubricile în vigoare ale CIDMI la care se referă
desenul şi modelul industrial. În acest caz se
va lua în considerare faptul că:

cl. 01, produse alimentare, nu include ambalajele
(cl. 09) şi etichetele (cl. 19);

cl. 02, articole de îmbrăcăminte şi mercerie, nu
include stofele şi materialele neconfecţionate (cl. 05);

cl. 05, articole textile neconfecţionate, nu include
articolele confecţionate din ele (cl. 02 sau 06);

cl. 06, mobilier, nu include articolele textile care nu
se referă la produsele finite de amenajare a încă-
perilor (cl. 05);

cl. 12, mijloace de transport, nu include părţi,
echipamente şi accesorii pentru vehicule, care pot fi
incluse în altă clasă; aceste părţi, echipamente şi
accesorii trebuie referite la aceeaşi clasă cu pro-
dusele de aceeaşi natură, care au aceeaşi funcţie.
Astfel, covoraşele sau rogojinile pentru automobile
trebuie referite la aceeaşi clasă ca şi covoarele
(subclasa 06-11); motoarele electrice pentru mijloace
de transport - la subclasa 13-01, motoarele neelec-
trice pentru autovehicule - la subclasa 15-01 (în
această subclasă sunt clasificate şi piesele pentru
aceste motoare); farurile pentru automobile trebuie
referite la articole de iluminat (subclasa 26-06); nu
include machete de mijloace de transport (subclasa
21-01);

cl. 20, echipamente pentru vânzare şi publi-
citate, semne indicatoare, nu include articole de
mobilier (cl. 06), ambalaje (cl. 09), dispozitive de
semnalizare (subclasa 10-06);
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cl. 21, jocuri, jucării, corturi şi articole sportive,
nu include îmbrăcăminte sportivă (cl. 02), săniuţe şi
sănii sportive (subclasa 12-14), obiecte pentru turism
referitoare la subclasa 06-01, 06-03, 07-01, 12-10;

! titlul desenului şi modelului industrial, conform
cerinţelor indicate la regula 13.6;

! destinaţia şi domeniul de utilizare a desenului
şi modelului industrial, care nu întotdeauna pot
fi identificate după titlul lui;

! lista fotografiilor sau reprezentărilor grafice şi
desenelor cu o indicaţie succintă a ceea ce
reprezintă fiecare dintre ele;

! dezvăluirea  esenţei desenului şi modelului in-
dustrial solicitat.

Pentru dezvăluirea esenţei desenului şi modelului in-
dustrial trebuie descrise sumar elementele care
determină aspectul exterior al produsului cu particu-
larităţile sale estetice, fiind evidenţiate elementele dis-
tinctive (noi), inclusiv rezolvarea coloristică, dacă
desenul sau modelul industrial este revendicat în
culori. În acest caz pentru desenele şi modelele
industriale care conţin elemente verbale aceste
elemente constau din partea figurativă şi numai din
reprezentarea grafică deosebită a părţii verbale
(numărul de rânduri, stilul caracterelor, dimensiunile
lor, alfabetul etc.), deoarece ponderea semantică a
părţii verbale nu se protejează. Modul de descriere a
părţii verbale depinde de numărul de caractere
utilizate. Dacă literele constituie un element dominant,
se recomandă folosirea termenilor geometrici pentru
a descrie caracteristicile formei fiecărei litere. Dacă
literele nu sunt importante sau dacă sunt numeroase,
se recomandă de menţionat numai că aceste litere
apar într-un anumit loc pe desen. Dacă sunt câteva
litere sau cuvinte importante şi forma lor face parte
integrantă din desen, se acceptă utilizarea numelui
folosit la imprimare pentru a desemna anumite
caractere, de exemplu Helvetica, Marlett etc.

În cazul în care descrierea nu coincide cu imaginea
din fotografii sau din reprezentările grafice (adică
reproducerile desenului sau modelului industrial nu
conţin elementele descrise), nu se ia în considerare
partea descrierii care nu corespunde cu imaginea.

15.2. Descrierea, în cazul depozitului multiplu şi al
setului (garniturii), se face pentru fiecare desen şi
model industrial încorporat.

15.3. Descrierea se va face pe hârtie albă, opacă de
format 210x297 mm.

15.4. Fiecare filă a descrierii va fi folosită pe o singură
parte. Fila a doua şi următoarele vor fi numerotate cu
cifre arabe.

15.5. Textul descrierii se prezintă cu intervalul 1,5.
Dimensiunile minime ale marginilor pe file trebuie să fie
de 20 mm din stânga, de sus şi de jos şi 10 mm - din
dreapta.

15.6. Descrierea se semnează de solicitant sau de
reprezentant, în conformitate cu regula 13.13. din
prezentul Regulament.

Regula 16. Desenele şi schemele

16.1. Desenele şi schemele se prezintă în cazul în
care acestea sunt necesare pentru dezvăluirea
esenţei desenului sau modelului industrial. Desenele
şi schemele trebuie coordonate strict cu textul
descrierii.

16.2. Desenele şi schemele trebuie să fie executate
clar pe hârtie albă. Filele nu trebuie să conţină chenar
sau alte linii care să delimiteze desenele şi schemele.
Marginile minime ale filelor trebuie să fie pe fiecare
latură de 25 mm.

16.3. Desenele şi schemele nu trebuie să conţină
inscripţii, cu excepţia unor cuvinte necesare cum sunt
“deschis”, “închis” etc. Fiecare cuvânt trebuie plasat
astfel încât să nu acopere nici o linie a desenului.

16.4. Poziţ i i le cifrelor din desen trebuie să fie
coordonate cu datele din descriere.

16.5. Acelaşi element în mai multe figuri ale desenului
sau schemei şi în descriere se  marchează cu aceeaşi
cifră.

16.6. În cazul în care desenele tehnice şi schemele
nu coincid cu imaginea din fotografii sau din
reprezentările grafice, ele nu se iau în considerare la
dezvăluirea esenţei  desenului şi modelului industrial.

Regula 17. Perfectarea cererii

17.1. În cerere nu se admit ştersături, corectări, cuvinte
scrise adăugător sau rânduri intercalate. Dacă, totuşi,
acestea există, solicitantul va semna locurile modi-
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ficate, în conformitate cu regula 13.13. din prezentul
Regulament.

17.2. În cerere trebuie de folosit termeni, marcări şi
simboluri standarde, iar în lipsa acestora - termeni
acceptaţi în literatura ştiinţifică şi cea tehnică.

17.3. În cerere trebuie să fie respectată unitatea
terminologiei; cerinţa unităţii terminologiei se referă
şi la marcările folosite.

17.4. Nu se admite folosirea abrevierilor, cu excepţia
celor uzuale.

17.5. Cererea nu trebuie să conţină:

a) expresii care contravin ordinii publice şi  bunelor
moravuri;

b) declaraţii denigratoare cu privire la desenele şi
modelele industriale ale altor persoane.

Regula 18. Documentele anexate
la cerere

18.1. Dovada de plată a taxei
La cerere se anexează dovada de plată a taxei stabilite
sau documentul care constituie temeiul pentru
scutirea de plata taxei. În cazul în care taxa se achită
în cuantum mai mic decât cel stabilit, pe lângă dovada
de plată a taxei se prezintă documentul care justifică
reducerea cuantumului taxei. Documentele men-
ţionate se prezintă o dată cu cererea sau în termen
de 2 luni de la data depunerii acesteia.

18.2. Procura
La cererea depusă prin reprezentant se anexează
procura care confirmă împuternicirile acestuia.

Dacă procura nu a fost depusă o dată cu cererea,
aceasta se poate face în termen de 2 luni de  la data
depozitului.

18.2.1. Procura se eliberează şi se semnează de so-
licitant, se perfectează în mod arbitrar, în scris şi nu
necesită autentificare notarială.

18.2.2. Procura trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:

" să fie eliberată pentru gestiunea unei singure
sau a câtorva cereri de înregistrare;

" să conţină data eliberării, fără de care nu este
valabilă;

" să stabilească limitele împuternicirilor repre-
zentantului;

" să fie semnată de persoana care a eliberat-o.

18.2.3. Termenul de valabilitate a 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.

18.2.4. Persoanele fizice cu domiciliul în afara
Republicii Moldova şi persoanele străine vor redacta
procura în modul stabilit.

18.2.5. Dacă procura este eliberată pe numele mai
multor reprezentanţi înregistraţi la AGEPI, gestiunea
privind cererea se efectuează de unul dintre ei.

Orice acţiune a reprezentantului pentru care este
împuternicit în procură se consideră ca acţiune a
solicitantului.

18.3. Actul de prioritate
18.3.1. În cazul în care în cerere este invocată una sau
câteva priorităţi, este necesară depunerea, în termen
de 3 luni de la data depozitului, a actului  (actelor) care
justifică invocarea priorităţii.

În cazul în care actele de prioritate nu au fost depuse
în termenul stabilit, prioritatea invocată nu se
recunoaşte.

18.3.2. În cazul în care actele care justifică invocarea
priorităţii sunt într-o altă limbă decât cea de stat, se ane-
xează traducerea acestor documente în limba de stat.

18.3.3. Actul de prioritate convenţională trebuie să
conţină un certificat (adeverinţă), eliberat de oficiul de
brevete unde a fost constituit primul depozit şi o copie
a acestuia.

18.3.4. Invocarea priorităţii de expoziţie se justifică
printr-un certificat (adeverinţă) de garanţie care trebuie
să conţină:

! numele şi adresa organizatorului expoziţiei în
care a fost  expus desenul şi modelul industrial;

! denumirea expoziţiei, adresa şi data inaugurării;

! numele, prenumele şi adresa persoanei fizice
sau denumirea şi sediul persoanei juridice care
a introdus desenul şi modelul industrial în
expoziţie;
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! data expunerii publice;

! numărul şi data certificatului de garanţie;

! copiile descrierii şi reproducerii obiectului
expus, autentificate de administraţia expoziţiei,
din care să rezulte că obiectul expus este iden-
tic cu cel solicitat, şi traducerea în limba de stat
a acestei descrieri.

18.3.5. Invocarea priorităţii în baza unei cereri
anterioare depuse la AGEPI de acelaşi solicitant
pentru acelaşi desen şi model industrial conform art.
12 (5) din Lege sau în baza unei cereri multiple
anterioare divizate a aceluiaşi solicitant (regula 23.1.
din prezentul Regulament) se face prin simpla
menţionare a datelor corespunzătoare la rubrica VI a
cererii.

18.3.6. Invocarea priorităţii este supusă unei taxe care
trebuie plătită o dată cu depunerea cererii sau în
termen de 2 luni de la data depozitului. Dacă în cerere
sunt invocate mai multe priorităţi, taxa se plăteşte
pentru fiecare prioritate invocată.

Neplata taxelor conduce la nerecunoaşterea priorităţii
invocate.

18.4. Actele privind calitatea de autor

18.4.1. Dacă în cerere nu au fost declaraţi autorii, solici-
tantul este obligat să prezinte la AGEPI în termen de 2
luni de la data depunerii actul privind calitatea de autor.

18.4.2. Litigiile privind calitatea de autor sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti. Hotărârile de-
finitive ale instanţei judecătoreşti se comunică la
AGEPI de către persoana interesată.

18.4.3. În cazul în care solicitantul cere modificarea
colectivului de autori, acesta trebuie să depună la
AGEPI un demers autorizat din care să rezulte că:

a) dacă se exclude unul sau mai mulţ i autori,
persoanele iniţial menţionate în cerere ca autori sunt
de acord cu aceasta;

b) dacă se includ alte persoane, persoanele iniţial
menţionate în cerere ca autori sunt de acord cu
aceasta, precum ş i cu transmiterea drepturilor
solicitantului.

Depunerea demersului la AGEPI poate fi făcută până
la adoptarea hotărârii de înregistrare a desenului şi

modelului industrial, în caz contrar AGEPI nu ia în
considerare demersul solicitantului de modificare a
colectivului de autori.

18.4.4. Autorul (autorii) declarat (declaraţi) de către
solicitant poate (pot) cere în scris la AGEPI să nu fie
menţionat (menţionaţi) la publicarea desenului şi
modelului industrial.

18.5. În cazul în care desenul şi modelul industrial
solicitat conţine elemente enumerate la regula 4 i), j)
din prezentul Regulament, la cerere se anexează
documentaţia care confirmă:

" acordul organului competent privind înregi-
strarea în desenul ş i modelul industrial a
denumirii ţării, stemelor şi drapelelor de stat,
portretelor de conducători de state ş i de
personalităţi istorice;

" autorizaţia titularilor mărcilor, denumirilor de
origine înregistrate de a fi utilizate în desenul şi
modelul industrial solicitat.

Regula 19.  Depunerea cererii

19.1. În conformitate cu art. 11 (1) din Lege, cererea
se depune la AGEPI de către persoanele fizice sau
juridice, personal sau printr-un reprezentant.

19.2. Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul,
respectiv sediul, permanent în străinătate depun
cererea numai prin intermediul reprezentantului  din
Republica Moldova, cu excepţia cazurilor în care
convenţiile internaţionale la care Republica Moldova
este parte prevăd altfel.

19.3. Depunerea unei cereri de înregistrare a
desenului şi modelului industrial la AGEPI se poate
face:

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

b) prin poştă (corespondenţa recomandată).

19.4. Se admite depunerea materialelor suplimentare
prin telefax sau prin mijloace electronice de teleco-
municaţie, cu condiţia prezentării în termen de două
luni a originalului sau a copiei legalizate a acestui
material.

19.5. În ambele cazuri AGEPI notifică solicitantului
primirea cererii de înregistrare.
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19.6. Persoana care a primit documentele cererii
înscrie  lizibil pe  formularul cererii data de intrare şi
numărul  de intrare la AGEPI a documentelor şi
semnează toate exemplarele  formularelor cererii.

19.7. Un  exemplar al formularului cererii astfel
completat se va returna imediat solicitantului  drept
confirmare de primire.

Regula 20. Reprezentarea

20.1. Solicitantul sau titularul unui desen şi model in-
dustrial poate fi reprezentat în procedurile în faţa AGEPI
printr-un reprezentant.

20.2.  Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul,
respectiv sediul, permanent în străinătate, în confor-
mitate cu art. 3 (2) din Lege, gestionează în faţa AGEPI
obţinerea certificatelor de înregistrare şi menţinerea
valabilităţii acestora, inclusiv renunţarea la înregi-
strare sau retragerea cererii, numai prin intermediul
reprezentantului din Republica Moldova, cu excepţia
cazurilor în care convenţiile internaţionale la care
Republica Moldova este parte prevăd altfel.

20.3. Desemnarea reprezentantului se face printr-o
comunicare scrisă la AGEPI, denumită procură, care
trebuie să îndeplinească condiţiile regulii 18.2.2. din
prezentul Regulament

20.4. Procura se va putea referi la una sau la mai
multe cereri ori certificate de înregistrare sau la toate
cererile de înregistrare existente sau viitoare ale
persoanei care a dat  procura. În acest caz pentru
fiecare cerere şi certificat de înregistrare la care se
referă procura trebuie să fie prezentată o copie
separată a acesteia semnată de reprezentant.

20.5. Procura poate să limiteze la anumite acte dreptul
reprezentantului de a acţiona. Orice act solicitat prin
reprezentant cu privire la retragerea cererii ori la
renunţarea la o cerere sau la înregistrarea unui desen
sau model industrial va putea fi făcut numai în baza
unui mandat special, care să menţioneze expres actul
renunţării sau retragerii.

20. 6. În cazul în care solicitantul cererii a desemnat
un reprezentant, acesta poate semna cererea în baza
procurii date de solicitant. Dacă în termen de 2 luni
de la data de depozit a cererii procura nu este
prezentată la AGEPI şi dacă solicitantul nu va prezenta
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.

20.7. În cazul în care o comunicare referitoare la o
cerere sau la un certificat de înregistrare este trimisă
la AGEPI de o persoană care se prezintă ca fiind
reprezentant, AGEPI, nefiind în momentul primirii
comunicării în posesia procurii de reprezentare,  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 pro-
duce nici un efect, considerându-se că nu a fost
primită de AGEPI.

20.8. În cazul în care AGEPI constată că un reprezen-
tant a fost desemnat pentru o cerere sau pentru un
desen sau un model industrial înregistrat, în Registrul
Naţional de Cereri de Înregistrare a Desenelor şi
Modelelor Industriale sau corespunzător în Registrul
Naţional de Desene şi Modele Industriale se înscrie
menţiunea că solicitantul sau titularul are reprezen-
tant, precum şi numele şi adresa sau sediul reprezen-
tantului.

20.9. Orice înscriere cu privire la desemnarea unui
reprezentant conform regulii 20.8. din prezentul
Regulament este radiată, când radierea este cerută
printr-o comunicare scrisă semnată de solicitant, titu-
lar sau reprezentant.

20.10. Radierea înscrierii reprezentantului produce
efect de la data la care AGEPI a primit comunicarea
de solicitare a radierii conform regulii 20.9. din
prezentul Regulament.

20.11. 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 renunţarii la ea  a  persoanei, căreia
i-a fost eliberată procura, lichidării persoanei juridice,
decesului persoanei fizice etc.

20.12. AGEPI este în drept să ceară prezentarea
dovezilor în cazurile care cad sub incidenţa regulilor
20.2….20.11 din prezentul Regulament şi a dovezilor
suplimentare, dacă există dubii privind veridicitatea
oricărei indicaţii din procură.
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SECŢIUNEA III. PROCEDURA
DE ÎNREGISTRARE A DESENULUI
ŞI MODELULUI INDUSTRIAL

Regula 21. Corespondenţa cu AGEPI

21.1. Solicitantul sau reprezentantul său întreţine
corespondenţa cu AGEPI pentru fiecare cerere în
parte.

21.2. În cazul în care mai multe persoane sunt
solicitanţi sau titulari ai unui desen sau model indus-
trial, aceştia vor desemna unul dintre solicitanţi sau
titulari pentru corespondenţa cu AGEPI; în caz contrar
AGEPI va purta corespondenţa cu prima persoana
indicată în cerere.

21.3. Materialele expediate după depunerea cererii
trebuie să conţină o referinţă la numărul cererii sau al
dosarului şi semnătura solicitantului sau a reprezen-
tantului său.

21.4. Materialele care nu conţin referinţa la numărul
cererii sau la dosar se returnează expeditorului fără a
fi examinate.

21.5. Materialele expediate în procesul gestiunii cererii
se prezintă în termenele stabilite de Lege şi de
prezentul Regulament. În caz contrar examinarea
cererii se va efectua doar în baza materialelor incluse
în dosar.

21.6. În cazul în care corespondenţa privind cererea
este întreţinută de reprezentantul solicitantului,
calcularea termenelor de  prezentare a materialelor
pretinse de AGEPI începe de la data la care acesta a
primit actele de procedură.

Regula 22. Termene

22.1. 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.

22.2. Orice termen exprimat în una sau în 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.

22.3. 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.

22.4. 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 în care nu se primeşte corespondenţa,
termenul se prelungeşte până la prima zi următoare
în care nu mai există nici una dintre împrejurările
menţionate.

22.5. Data de primire a corespondenţei se consideră
data  indicată pe ştampila poştală, aplicată la primire.

Data care confirmă termenul de expediere a cores-
pondenţei se consideră data indicată pe ştampila
poştală, aplicată la expediere.

22.6. 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.

22.7. Neîndeplinirea actelor de procedură în terme-
nele notificate de AGEPI nu atrage sancţiunile
prevăzute de Lege şi de prezentul Regulament, dacă
solicitantul dovedeşte că a fost împiedicat printr-o
împrejurare mai presus de voinţa lui şi dacă înde-
plineşte procedura într-un termen de 2 luni de la
încetarea cauzei.

Regula 23. Divizarea sau comasarea
cererilor

23.1. Divizarea cererii, inclusiv separarea pro-
dusului suplimentar într-o cerere pentru set (gar-
nitură).

23.1.1. Cererea multiplă care nu îndeplineşte
condiţiile de depozit multiplu prevăzute la regulile 8.1.
şi 8.2. din prezentul Regulament poate fi divizată de
către solicitant în câteva cereri prin repartizarea în
aceste cereri a desenelor şi modelelor industriale
enumerate în cererea iniţială.

23.1.2. Cererile divizionare nu pot fi depuse decât
pentru elementele care nu depăşesc conţinutul cererii
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iniţiale. La divizarea cererii solicitantul va depune la
AGEPI câte o cerere de înregistrare pentru fiecare
desen şi model industrial sau un grup ce corespunde
prevederilor regulii 8.1. din prezentul Regulament.

23.1.3. Divizarea cererii se efectuează în termen de o
lună de la data primirii notificării AGEPI. În caz contrar
AGEPI va examina  numai desenul şi modelul indus-
trial sau grupul de desene şi modele industriale care
îndeplinesc condiţiile prevăzute.

23.1.4. Dacă cererea conţine un set (garnitură), fiecare
produs al acestuia (acesteia) poate fi separat.
Aceasta se obţine prin divizarea cererii sau prin
separarea produsului suplimentar într-o altă cerere.

23.1.5. Cererile divizionare, conform regulilor 23.1.1.
şi 23.1.4. din prezentul Regulament, păstrează data
de depozit a cererii iniţiale sau, respectiv, data priorităţii
cererii iniţiale.

23.1.6. Divizarea cererii se efectuează doar cu condiţia
achitării taxei sau plăţii suplimentare în cuantumurile
stabilite pentru depunerea şi examinarea cererii în
conformitate cu regula 35 din prezentul Regulament.

23.2. Comasarea cererilor

23.2.1. Pot fi comasate 2 sau  mai multe  cereri, dacă
sunt respectate  următoarele condiţii:

! au aceeaşi dată de depunere;

! este indicat atât acelaşi solicitant, cât şi acelaşi
autor;

! includ desene şi modele industriale din aceeaşi
clasă a CIDMI.

23.2.2. În cererea de comasare se indică numerele
cererilor respective până la adoptarea deciziilor
privitor la acestea.

Regula 24.  Retragerea cererii

24.1. În conformitate cu art. 14(1), (3) din Lege,
solicitantul este în drept să-şi retragă cererea.
Demersul de retragere a cererii poate fi depus în orice
moment, la o dată anterioară adoptării hotărârii cu
privire la cerere.

În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi, cererea se
retrage numai cu acordul în scris al fiecăruia dintre

ei, dacă în procura eliberată reprezentantului nu este
stabilită această împuternicire.

24.2. În conformitate cu cerinţele art. 16 (6) din Lege,
AGEPI poate adopta hotărârea de a considera cererea
nedepusă sau retrasă.

24.3. Dacă depozitul este multiplu, retragerea cererii,
conform regulilor 24.1. şi 24.2. din prezentul Regu-
lament, poate fi efectuată pentru toate desenele şi
modelele industriale incluse în depozit sau numai
pentru unele dintre ele (art. 14 (2) din Lege).

24.4. Cererea retrasă nu are urmări juridice, acţiunile
ulterioare ale solicitantului nu pot fi întemeiate în baza
acestei cereri (la depunerea cererii următoare nu poate
fi invocată prioritatea din data depunerii cererii retrase
sau a materialelor suplimentare ale acesteia etc.).

24.5. Demersul de retragere a cererii nu poate fi
revocat.

Regula 25. Consultarea documentelor
cererii

25.1. Solicitantul poate lua cunoştinţă de cererea
depusă nemijlocit la AGEPI, stabilind în prealabil data
şi timpul consultării sau solicitând copia cererii.

25.2. Acţiunile în conformitate cu regula 25.1. din
prezentul Regulament se efectuează doar cu condiţia
achitării de către solicitant a taxei respective.

Regula 26. Consultarea materialelor
indicate de examinare

26.1. Solicitantul este în drept să consulte materialele
indicate în notificare sau în hotărârea examinării.

26.2. În termen de 2 luni de la data primirii notificării
sau hotărârii privind cererea solicitantul este în drept
să ceară la AGEPI copiile acestor materiale.

26.3. Copiile materialelor cerute se expediază
solicitantului în termen de 2 luni de la data primirii
solicitării, dacă plata pentru serviciul respectiv a fost
achitată conform tarifelor stabilite.

Regula 27. Examinarea
cererii cu  participarea solicitantului

27.1. Examinarea  cererii cu participarea solicitantului
sau a reprezentantului acestuia se efectuează în cazul
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în care sunt necesare explicaţii suplimentare privind
desenul şi modelul industrial solicitat, precum şi în
scopul clarificării punctului de vedere al solicitantului
referitor la conformitatea desenului şi modelului in-
dustrial solicitat cu condiţiile de înregistrare.

27.2. Examinarea în acest mod se efectuează la
propunerea AGEPI sau la cererea solicitantului după
familiarizarea ambelor părţi cu problemele în cauză.
Rezultatele examinării se expun în proces verbal şi
se semnează de ambele părţi.

Regula 28. Prelungirea termenului

28.1. În conformitate cu art. 11 (6) şi 16 (6), (9) din
Lege, termenele de prezentare de către solicitant a
documentelor anexate la cerere, precum şi a mate-
rialelor pretinse de examinare, a copiilor materialelor
indicate în hotărârea examinării, la cererea soli-
citantului, pot fi prelungite, dar nu mai mult decât pentru
2 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.

28.2. Cererea de prelungire a termenului se înto-
cmeşte în mod arbitrar şi se depune în cursul a 2 luni
de la data la care solicitantul a primit notificarea.

28.3. Termenul nu va fi prelungit, dacă cererea în acest
sens nu a fost depusă în termenul stabilit, de
asemenea dacă nu este prezentată dovada de plată
a taxei sau dacă taxa achitată nu corespunde
cuantumului stabilit, fapt ce i se notifică solicitantului.

28.4. În conformitate cu art. 12 (4) din Lege, termenele
de invocare a priorităţii şi de depunere a actelor care
justifică invocarea priorităţii nu se prelungesc.

Regula 29. Repunerea în termene

29.1. În conformitate cu art. 20 (1) din lege, termenele
prevăzute de procedura de examinare a cererilor şi
omise de solicitant pot fi restabilite. Această dispoziţie
nu se aplica în cazul invocării priorităţii conform art.
12 (3), (4) din Lege.

29.2. Termenul omis de către solicitant poate fi
restabilit, conform regulii 29.1 din prezentul Regu-
lament, dacă solicitantul va depune o cerere cel târziu

în 6 luni de la data expirării termenelor omise (art. 20
(2) din Lege). Cererea de repunere în termen va fi
însoţită de plata unei taxe stabilite.

29.3. Dacă se constată neîndeplinirea cel puţin a
uneia dintre cerinţele sus-indicate, cererea de
repunere în termenele omise nu se  acceptă, fapt ce
i se notifică solicitantului.

29.4. Dacă solicitantul a omis termenul pentru
depunerea contestaţiei la Comisia de Apel a AGEPI,
în cel mult 6 luni de la data expirării acestui termen,
AGEPI va admite repunerea în termenul omis, dacă
solicitantul dovedeşte că a fost împiedicat printr-o
împrejurare mai presus de voinţa lui şi în ciuda luării
tuturor măsurilor de bună credinţă cerute de împre-
jurări sau că orice întârziere a fost neintenţionată.

Regula 30. Transformarea cererii

30.1. În conformitate cu art. 15 din Lege, cererea de
înregistrare a modelului industrial poate fi trans-
formată în cerere de înregistrare a modelului de
utilitate. În acest caz solicitantul depune cererea de
înregistrare a modelului de utilitate pe formularul-tip
aprobat de AGEPI, în care la rubrica VII cu codul (30) -
“prioritatea invocată“ înscrie: “referitor la cererea de
înregistrare a modelului industrial”, iar la alte coduri
indică datele din cererea care se transformă.

30.2. La depunerea unei asemenea cereri se  verifică
corectitudinea întocmirii ei şi, dacă este prezentată o
dată cu cererea, dovada de plată a taxei corespun-
zătoare în cuantumul stabilit.

În cazul în care cererea nu corespunde condiţiilor
prescrise, aceasta se notifică solicitantului cu propu-
nerea de a înlătura iregularităţile indicate.

30.3. Dacă cererea de înregistrare a modelului de
utilitate a fost depusă după adoptarea hotărârii de
înregistrare sau după expirarea termenului de 3 luni
de la data adoptării hotărârii de respingere a cererii
de înregistrare a modelului industrial, solicitantului i
se notifică faptul, că transformarea cererii nu este
posibilă.

În cazul neprezentării dovezii de plată a taxei o dată cu
cererea de înregistrare  a modelului de utilitate ea se
consideră nedepusă şi aceasta i se notifică soli-
citantului.
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30.4. Cererea netransformată se consideră cerere de
înregistrare a modelului industrial şi se tratează con-
form prezentului Regulament.

30.5. Dacă s-a stabilit că cererea a fost întocmită con-
form condiţiilor prescrise, a fost prezentată în termenele
indicate şi o dată cu ea a fost depusă dovada de plată
a taxei în cuantumul stabilit, solicitantului i se notifică
despre transformarea cererii care ulterior va fi
examinată conform regulilor de redactare, depunere şi
examinare a  cererii pentru model de utilitate şi i se
expediază un exemplar de cerere de înregistrare a
modelului de utilitate. Cererea transformată păstrează
data de depozit a cererii iniţiale şi prioritatea revendicată.

Regula 31. Executarea procedurilor
în regim de urgenţă

31.1. Solicitantul poate să ceară efectuarea examinării
formale şi examinării în fond în regim de urgenţă.

31.2. În cererea de efectuare a procedurilor în regim
de urgenţă indicate la regula 31.1.  din prezentul
Regulament, întocmită în mod liber, se indică proce-
durile în cauză.

31.3. Concomitent cu cererea se prezintă dovada de
plată a taxei corespunzătoare în cuantum majorat de
2 ori faţă de cel stabilit.

31.4. Procedurile în regim de urgenţă se efectuează de
2 ori mai repede în comparaţie cu termenele stabilite.

SECŢIUNEA IV.
EXAMINAREA CERERII

Regula 32. Înregistrarea cererii

32.1. Cererii depuse în limba de stat la AGEPI i se
atribuie un număr de intrare şi data depunerii.

32.2. Solicitantului i se notifică primirea cererii,
indicându-se  numărul şi data de intrare.

32.3. În cazul în care cererea nu este prezentată în
limba de stat şi/sau lipsesc fotografiile sau repre-
zentările grafice, ea nu se înregistrează, returnându-
i-se persoanei care a  depus-o.

Regula 33. Examinarea formală a cererii

33.1. În termen de o lună de la data primirii cererii
AGEPI efectuează examinarea formală a acesteia.

Dacă solicitantul a fost notificat, termenul de la
expedierea  notificării şi până la primirea răspunsului
la ea nu se ia în considerare.

33.2. În conformitate cu art. 16 (3) din Lege, în procesul
examinării formale se verifică:

a) corectitudinea achitării taxei;

b) dacă cererea corespunde condiţiilor prescrise
la regulile 11., 12., 13.  din prezentul Regulament;

c) dacă fotografiile şi reprezentările grafice cores-
pund condiţiilor prescrise la regulile 14.9., 14.14.
-14.17. din prezentul Regulament.

33.3. În conformitate cu art. 11 din Lege, data
depozitului se consideră data depunerii la AGEPI a
cererii în limba de stat pe un formular-tip, conţinând
datele de identificare ale autorului şi ale solicitantului,
un set de fotografii sau reprezentări grafice, repre-
zentând detaliat, în ansamblu, aspectul exterior al
produsului şi, în caz de necesitate, desenul produsului,
fişa de confecţionare.

33.4. Lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a
documentelor, neindicate la regula 33.3. din prezentul
Regulament sau neconformitatea lor cu cerinţele din
prezentul Regulament nu constituie o piedică pentru
stabilirea datei de depunere a cererii, cu condiţia că
aceste acte sunt prezentate în termenele conform art.
11 (6), (7) din Lege.

33.5. În funcţie de rezultatul examinării formale,
solicitantului i se notifică acceptarea cererii pentru
examinare sau respingerea ei.

33.6. Dacă cererea corespunde condiţiilor formale,
stabilite la regulile 9. şi 11. din prezentul Regulament,
examinarea notifică solicitantului finisarea examinării
formale, data şi numărul depozitului, un exemplar
martor de cerere se transferă în Arhiva AGEPI, iar două
exemplare ale setului de documente ale cererii se
transferă în Direcţia mărci şi modele industriale.

Regula 34. Notificarea privind
necesitatea prezentării documentelor

lipsă sau introducerii modificărilor
în documentele cererii

34.1. Dacă în procesul examinării formale se constată
că cererea nu corespunde cerinţelor stabilite la regula
33.2. a) - c) din prezentul Regulament, solicitantului i
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se trimite o notificare cu indicarea iregularităţilor
depistate şi cu propunerea de a prezenta datele şi/
sau documentele lipsă ori modificările lor, în termen
de 2 luni de la data primirii notificării (art. 16 (6) din
Lege).

34.2. Temeiuri pentru notificare:

a) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a
documentelor indicate la regula 33.3. din
prezentul Regulament;

b) lipsa dovezii de plată a taxei sau a documentelor
care să confirme că taxa a fost achitată în contul
stabilit al AGEPI sau suma achitată nu cores-
punde cuantumului stabilit;

c) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau
documentelor indicate la regula 11.2. din
prezentul Regulament;

d) reprezentările grafice nu îndeplinesc cerinţele
prescrise la regulile 14.9., 14.14., 14.16., 14.17.
din prezentul Regulament.

34.3. Dacă solicitantul nu va prezenta în termenul stabilit
materialele indicate în notificare în conformitate cu
regula 34.2. a)  din prezentul Regulament sau nu va
face un demers pentru prelungirea acestuia, dar nu mai
mult decât pentru 2 luni, cu achitarea taxei respective,
cererea se consideră nedepusă (art. 16 (6) din Lege).

34.4. Dacă în termen de 2 luni solicitantul nu va prezenta
materialele şi/sau documentele în conformitate cu
regula 34.2. c) din prezentul Regulament sau nu va face
un demers pentru prelungirea acestuia, dar nu mai
mult decât pentru 2 luni, cu achitarea taxei respective,
cererea se consideră retrasă (art. 16 (6) din Lege). În
acest caz procedura privind cererea se suspendă.

Regula 35. Verificarea achitării taxei

35.1. În procesul examinării formale se verifică
existenţa dovezii de plată a taxei în cuantumul stabilit
pentru depunerea cererii şi pentru examinare.

35.2. Dacă lipseşte dovada de plată a taxei pentru
depunerea cererii, solicitantului i se notifică necesi-
tatea prezentării ei în termen de 2 luni de la data
depunerii cererii.

35.3. Dacă lipseşte dovada de plată a taxei pentru
examinare, solicitantului i se notifică necesitatea

prezentării ei în termen de 2 luni de la data primirii
notificării respective.

35.4. Dacă solicitantul nu va prezenta în termenul
stabilit documentul indicat în notificare sau un demers
de prelungire a termenului, dar care să nu depă-
şească 2 luni, cererea se consideră retrasă (art. 16
(6) din Lege).

35.5. Dacă potrivit dovezii de plată a taxei aceasta a
fost achitată într-un cuantum mai mic decât cel stabilit
pentru un desen sau model industrial şi în termen de
2 luni de la data primirii notificării respective
solicitantul nu a confirmat documentar achitarea
diferenţei, cererea se consideră retrasă.

35.6. Dacă dovada de plată confirmă achitarea taxei
în cuantumul stabilit pentru un desen sau model in-
dustrial, dar nu corespunde numărului de desene sau
modele industriale pentru care se cere înregistrarea,
fiind mai mică, solicitantului i se propune ca  în termen
de 2 luni de la primirea notificării să achite diferenţa
sau să limiteze numărul desenelor sau modelelor
industriale pentru care este cerută înregistrarea.

35.7. Dacă până la expirarea a 2 luni nu va fi prezentată
dovada că diferenţa a fost plătită şi că taxa este achitată
în cuantumul stabilit, solicitantului i se notifică faptul,
că examinarea cererii va cuprinde doar desenele şi
modelele industriale limitate de solicitant, iar dacă o
asemenea limitare lipseşte, examinarea cererii va
cuprinde desenul sau modelul industrial indicat
primul în cerere.

Regula 36. Hotărârea de acceptare
a cererii

36.1. În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile
prescrise, precum şi dacă au fost prezentate de către
solicitant datele şi documentele pretinse, cererii i se
atribuie numărul depozitului  şi datele privind cererea
se înscriu în Registrul Naţional de Cereri de Înre-
gistrare a Desenelor şi Modelelor Industriale (art. 16
(8) din Lege).

36.2. Cererile se introduc în Registrul Naţional de
Cereri de Înregistrare a Desenelor şi Modelelor
Industriale în conformitate cu numărul de ordine.
Numărul de înregistrare în Registrul Naţional de
Cereri de Înregistrare a Desenelor şi Modelelor
Industriale se consideră numărul depozitului  şi se
utilizează în procedura de  examinare.
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36.3. În calitate de aviz despre acceptarea cererii în
vederea examinării solicitantului i se trimite un exem-
plar al cererii, indicându-se data depozitului  şi
numărul acestuia.

36.4. Dacă în cerere nu se invocă o prioritate cu o dată
anterioară celei a depozitului, prioritatea desenului şi
modelului industrial se stabileşte conform constituirii
la AGEPI a depozitului.

Dacă în cerere se invocă o prioritate anterioară,
recunoaşterea priorităţ i i convenţ ionale sau de
expoziţie se va decide în cadrul examinării în fond, cu
condiţia prezentării documentelor care justifică
invocarea priorităţii în termen de 3 luni de la data
depunerii cererii la AGEPI.

36.5. AGEPI notifică solicitantului hotărârea luată în
termen de o lună de la data adoptării (art. 16 (11), 35
(5) din Lege).

Regula 37. Examinarea preliminară
a cererii

37.1. Dacă rezultatul examinării formale este pozitiv,
conform art. 16 (4) din Lege, în termen de o lună de la
data intrării cererii în Secţia desene şi modele
industriale se efectuează examinarea preliminară.

În cadrul examinării preliminare se verifică:

a) îndeplinirea condiţiilor de formă ale cererii,
prevăzute la regula 13. din prezentul Regu-
lament;

b) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru repre-
zentările grafice, prevăzute la regula 14. din
prezentul Regulament;

c) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte
documente sau acte anexate cererii, prevăzute
la regula 18. din prezentul Regulament;

d) achitarea taxelor în termenul şi cuantumul
stabilit;

e) dacă desenul sau modelul industrial nu este
exclus de la protecţia juridică în conformitate cu
art. 7 din Lege şi regula 4 a) - d) din prezentul
Regulament;

f) dacă prioritatea este corect invocată şi susţinută
de acte de prioritate;

g) prezenţa confirmării documentare a acordului
organului competent, în cazul în care desenul
şi modelul industrial include elemente indicate
la regula 4. i) din prezentul Regulament;

h) prezenţa confirmării documentare a acordului
titularului mărcii, denumirii de origine în cazul în
care desenul şi modelul industrial include
elemente indicate la regula 4. j) din prezentul
Regulament;

i) descrierea în sensul respectării regulii 15 din
prezentul Regulament;

j) respectarea cerinţelor faţă de desenele tehnice,
dacă acestea există;

k) corectitudinea gramaticală a părţii verbale.

37.2. Dacă lipsesc confirmări referitor la elementele
indicate la regula 4. i), j) din prezentul Regulament,
solicitantului i se cere să le prezinte la AGEPI sau să
excludă aceste elemente din desenul sau modelul in-
dustrial, prezentând un set de fotografii sau de
reprezentări grafice fără aceste elemente, executate
în conformitate cu cerinţele regulii 14. din prezentul
Regulament.

37.3. Temeiuri pentru notificare:

a) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a
documentelor indicate la regulile 11.2. - 5. şi 13.
- 16. din prezentul Regulament;

b) lipsa dovezii de plată a taxei pentru publicare în
cazul în care sunt depăşite dimensiunile stan-
darde (80x80 mm) pentru fiecare desen sau
model industrial (regula 13.9. din prezentul
Regulament);

c) incorectitudinea achitării taxelor;

d) excluderea desenului sau modelului industrial
de la protecţie conform art. 7 din Lege şi regulii
4. a) - d) din prezentul Regulament;

e) necorespunderea descrierii cu fotografiile sau
reprezentările grafice ale desenului şi modelului
industrial;

f) necorespunderea reprezentărilor grafice cerin-
ţelor prescrise la regula 14. din prezentul
Regulament.;
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g) necesitatea prezentării unor vederi supli-
mentare pentru modele industriale în cazul în
care vederile prezentate nu sunt suficiente pentru
dezvăluirea esenţei modelului industrial;

h) altele.

37.4. Dacă solicitantul nu va prezenta în termenul
stabilit un răspuns motivat la notificarea examinării
preliminare în conformitate cu regulile 37.2. şi 37.3.
din prezentul Regulament sau  nu va face un demers
pentru prelungirea acestuia, dar nu mai mult decât
pentru 2 luni, cu achitarea taxei respective, procedura
se suspendă.

37.5. Conform art. 20 din Lege, solicitantul are dreptul
să depună o cerere de repunere în termen cu
prezentarea concomitentă a actelor necesare şi a
dovezii de plată a taxei corespunzătoare, în cel târziu
6 luni de la data expirării termenului omis.

37.6. Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţiile
prevăzute la regula 37.5. din prezentul Regulament în
termenul stabilit, cererea se consideră retrasă, ceea
ce i se notifică.

Regula 38. Recunoaşterea priorităţii

38.1. În conformitate cu art. 12 (2), (4) din Lege, în cazul
invocării priorităţii convenţionale se verifică:

a) dacă prioritatea a fost invocată nu mai târziu de
două luni de la data depunerii cererii la AGEPI;

b) dacă solicitantul a prezentat la AGEPI cererea cu
invocarea priorităţii convenţionale în termen de
6 luni de la data depunerii cererii iniţiale;

c) prezenţa copiei cererii iniţiale depuse de solici-
tant într-o ţară-parte la Convenţia de la Paris.
Dacă această copie este prezentată după data
depunerii cererii la AGEPI, se stabileşte dacă a
fost respectat termenul de 3 luni de la data
depunerii cererii în care solicitantul trebuie să
prezinte copia cererii iniţiale;

d) conformitatea desenului şi modelului industrial
solicitat cu desenul şi modelul industrial din
cererea iniţială;

e) dovada de plată a taxei stabilite pentru invocarea
priorităţii; în cazul în care sunt invocate mai multe
priorităţi, taxa se achită pentru fiecare prioritate
invocată.

38.2. În conformitate cu art. 12 (3), (4) din Lege, în cazul
invocării priorităţii de expoziţie se verifică:

a) dacă prioritatea a fost invocată nu mai târziu de
2 luni de la data depunerii cererii la AGEPI;

b) dacă solicitantul a prezentat la AGEPI cererea de
invocare a priorităţii de expoziţie în termen de 6
luni de la data introducerii exponatului în expoziţie;

c) prezenţa documentului ce confirmă prioritatea
de expoziţ ie ş i conformitatea acestuia cu
cerinţele prevăzute la regula. 18.3.4. din
prezentul Regulament. Dacă documentul
menţionat este prezentat după data depunerii
cererii la AGEPI, se stabileşte dacă a fost
respectat termenul de 3 luni de la data depunerii
cererii în care solicitantul trebuie să prezinte
acest document;

d) conformitatea desenului şi modelului industrial
solicitat cu desenul ş i modelul industrial
introdus în expoziţie;

e) dovada de plată a taxei stabilite pentru invocarea
priorităţii; în cazul în care sunt invocate mai multe
priorităţi, taxa se achită pentru fiecare prioritate
invocată.

38.3. În cazul în care solicitantul invocă mai multe
priorităţi, trebuie să indice data de invocare a priorităţii
pentru fiecare  desen şi model industrial (în depozitul
multiplu). Privitor la toate priorităţile indicate trebuie
respectate condiţiile prevăzute la regulile 38.1. şi 38.2.
din prezentul Regulament, în funcţie de temeiul pentru
invocarea acestor priorităţi.

38.4. În cazul în care solicitantul invocă un drept la
prioritate conform unei cereri care aparţine altei
persoane (fără a modifica autorii), pentru recu-
noaşterea acestei priorităţi este necesară depunerea
la AGEPI a unui act din partea cedentului, din care să
rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea
conform cererii iniţiale. În acest caz persoana care a
depus cerere la AGEPI şi a cedat dreptul la prioritate
altei persoane decade din dreptul la prioritate referitor
la prima cerere. Termenul de depunere a actului de
transmitere a dreptului la prioritate este de 3 luni de
la data depunerii cererii, în caz contrar prioritatea nu
se  recunoaşte.

38.5. În cazul în care solicitantul nu a  respectat vreuna
dintre cerinţele indicate la regulile 38.1. şi 38.2. din
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prezentul Regulament, prioritatea convenţională sau
de expoziţie nu se recunoaşte, prioritatea stabilindu-
se la data depozitului.

Regula 39. Examinarea în fond a cererii

39.1. În conformitate cu art. 16 (5) din Lege, în procesul
examinării în fond se verifică dacă desenul şi modelul
industrial solicitat corespunde condiţiilor de protecţie,
prevăzute la art. 4 din Lege şi la regulile 2. şi 4. din
prezentul Regulament.

39.2. Examinarea în fond se efectuează în termen de
9 luni de la data finalizării examinării preliminare. În
cazul notificării solicitantului termenul de la expedierea
notificării şi până la primirea răspunsului de la solici-
tant nu se ia în considerare.

39.3. În funcţie de rezultatele examinării în fond AGEPI
adoptă hotărârea de înregistrare a  desenului şi
modelului industrial sau de respingere a cererii, fapt
ce i se notifică solicitantului.

Regula 40.
Conţinutul examinării în fond

Examinarea în fond a cererii cuprinde:

a) verificarea suplimentară a corectitudinii clasi-
ficării conform CIDMI;

b) verificarea conformităţii desenului şi modelului
industrial solicitat cu condiţiile de protecţie
prevăzute la regulile 2. şi 4. din prezentul
Regulament (art. 4-8 din Lege);

c) stabilirea priorităţii desenului sau modelului in-
dustrial în conformitate cu art. 12 din Lege.

Regula 41. Clasificarea

41.1. În cadrul verificării clasificării se determină:

a) corectitudinea clasificării de către solicitant a
cererii conform CIDMI. Aici se verifică cores-
punderea  titlului şi clasificării, precum şi a
produsului în care va fi încorporat sau pe care se
va aplica desenul şi modelul industrial. Titlul se
poate schimba în conformitate cu clasificarea;

b) dacă toate desenele şi modelele industriale din
depozitul multiplu se încadrează într-o singură
clasă conform CIDMI.

41.2. În cazul în care în cerere lipsesc indicii conform
CIDMI, obiectul solicitat se clasifică conform CIDMI şi
în cerere se înscriu indicii de clasificare a desenelor
şi modelelor industriale.

41.3. Dacă se constată că în cazul unui sau mai multor
desene şi modele industriale nu sunt respectate
cerinţele regulii 41.1. b) din prezentul Regulament, se
aplică prevederile regulii 23.1.1. din prezentul
Regulament.

Regula 42. Verificarea conformităţii
desenului şi modelului industrial  cu

condiţiile de protecţie

42.1. Desenul şi modelul industrial  se verifică privind
conformitatea cu condiţiile de protecţie prevăzute la
regulile 2. şi 4. din prezentul Regulament.

42.2. Dacă desenul sau modelul industrial cade sub
incidenţa regulii 4 a) - f) din prezentul Regulament, se
decide respingerea cererii.

42.3. La verificarea conformităţ i i desenului ş i
modelului industrial cu condiţiile  de protecţie, în
conformitate cu regulile 2. şi 4. g) - j) din prezentul
Regulament, se stabileşte şi conformitatea lui cu
condiţiile de utilitate şi noutate.

42.4. La verificarea utilităţii se apreciază conformitatea
cu condiţiile prevăzute la regula 2.6. din prezentul
Regulament. De exemplu, o nouă formă aerodina-
mică a automobilului (clasa 12-08) are funcţie utilitară,
deoarece automobilul cu această formă poate fi folosit
ca mijloc de transport. Din contra, un automobil cu roţi
pătrate poate avea funcţie utilitară numai în calitate de
obiect decorativ (clasa 11-99) sau ca echipament
pentru jocuri în aer liber (clasa 21-02), deoarece nu
poate executa funcţia de mijloc de transport .

42.5. La verificarea noutăţii se efectuează următoarele
acţiuni:

a) se face cercetarea documentară a desenelor şi
modelelor industriale identice sau similare;

b) se determină gradul de asemănare a desenelor
ş i modelelor industriale solicitate cu cele
depistate în procesul documentării.

42.6. Desenul şi modelul industrial se consideră iden-
tic cu alt desen şi model industrial, dacă toate
elementele acestora coincid.
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Desenul şi modelul industrial se consideră similar
până la confundare cu alt desen şi model industrial,
dacă el se aseamănă cu acesta în ansamblu, inde-
pendent de particularităţile distinctive.

42.7. Dacă un desen sau model industrial aplicat la
un produs sau încorporat într-un produs constituie o
parte componentă a unui produs complex, acesta va
fi considerat nou numai dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:

! partea componentă odată încorporată în pro-
dusul complex rămâne vizibilă pe durata utilizării
normale a acestuia. Utilizarea normală în-
seamnă utilizarea de către beneficiar, fără a in-
clude întreţinerea sau reparaţiile;

! caracteristicile vizibile ale părţii componente
îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea.

42.8. Un produs având formă ordinară şi cunoscută,
dar pe care sunt aplicate noi elemente decorative,
poate constitui un nou desen şi model industrial.

Folosirea liberă a unor elemente individuale ale unui
desen sau model industrial pentru a produce un nou
desen sau model industrial nu se consideră copiere.

42.9. În conformitate cu art. 5 din Lege, la verificarea
noutăţii cererii se pot opune:

a) certificatele de înregistrare a desenului şi mode-
lului industrial, mărcii, denumirii de origine elibe-
rate în Republica Moldova, din data priorităţii lor;

b) cererile pentru care nu a fost emisă hotărârea
de retragere (cu excepţia cererilor autorilor
identici), din data priorităţii lor;

c) cererile cu prioritate convenţională recunoscută,
pentru care nu a fost emisă hotărârea de
retragere (cu excepţia cererilor autorilor identici),
din data priorităţii convenţionale;

d) desenele şi modelele industriale protejate în
Republica Moldova în baza înregistrării lor inter-
naţionale în conformitate cu Aranjamentul de la
Haga;

e) titlurile străine de protecţie (certificate, brevete),
cererile publicate în străinătate pentru desene
şi modele industriale, din data priorităţii  lor;

f) obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6
ter. al Convenţiei de la Paris;

g) publicaţiile naţionale, inclusiv publicaţiile,
instrucţiunile departamentale şi documentele
analogice acestora, din ziua publicării;

h) publicaţiile străine, din ziua editării sau din ul-
tima zi a lunii, sau din 31 decembrie a anului
indicat în publicaţie, dacă termenul editării este
determinat respectiv numai de lună sau de an;

i) datele privind folosirea publică a desenului şi
modelului industrial, din ziua începerii folosirii
publice a desenului şi modelului industrial, dacă
data de începere a acestei folosiri este fixată
printr-un act, ordin sau printr-un alt document
echivalent, care ar certifica o folosire activă, nu
una proiectată;

j) exponatele introduse în expoziţie, iarmaroc şi în
alte locuri de demonstrare deschisă, din ziua
demonstrării deschise în pavilioanele sau în
secţiile expoziţiei certificate documentar.

42.10. În procesul documentării se analizează
desenele şi modelele industriale din clasa în care a
fost clasificat desenul şi modelul industrial din cerere.
De aceea este importantă clasificarea corectă, inclusiv
a modelelor industriale care se referă la obiecte
constituite din mai multe elemente, de exemplu
butelie cu dop (clasa 09-01, 09-07). În asemenea
cazuri se va ţine cont de conţinutul descrierii, de
originalitatea fiecărui element în parte şi de origi-
nalitatea ansamblului în general.

În cazul ansamblurilor de obiecte care nu sunt perechi
documentarea se face pentru fiecare obiect din
ansamblu.

Dacă caracteristicile unuia dintre modelele industriale
din cadrul ansamblului se găsesc deja în unul dintre
ele, cererea se respinge din lipsă de noutate pentru
tot ansamblul, de exemplu, set de mobilă.

În procesul documentării examinatorul este în drept
să analizeze şi desenele şi modelele industriale din
clasele care se intersectează, de exemplu, clasele 19-
08 şi 11-05 (embleme).

42.11. Rezultatele sunt expuse într-un raport de
documentare.
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42.12. Desenele şi modelele industriale depistate se
compară cu desenele ş i modelele industriale
solicitate. La comparare fiecare desen şi model in-
dustrial trebuie luat în ansamblu, ţinându-se cont de
elementele distinctive expuse în descrierea desenului
sau modelului industrial solicitat.

42.13.  În cazul în care pentru acelaşi desen şi model
industrial a fost depusă o cerere cu o dată de prioritate
anterioară, procedura referitorare la cererea ulterioară
se sistează până la încheierea procedurii privind
cererea anterioară  (art. 10 (2) din Lege).

42.14. În procesul examinării în fond a cererii AGEPI
poate să-i ceară solicitantului informaţii suplimentare
referitoare la desenul şi modelul industrial, fără de
care examinarea cererii nu este posibilă (art. 16 (8),
(9) din Lege). Notificarea se trimite solicitantului de
atâtea ori de câte este necesar. Dacă materialele
suplimentare care sunt prezentate introduc modificări
în cerere, ele sunt executate ca modificare;  în caz dacă
nu se introduc modificări, se prezintă un răspuns la
notificare.

42.15. Dacă solicitantul nu va prezenta în termenul
stabilit un răspuns motivat la notificarea examinării
sau nu va face un demers pentru prelungirea acestuia
dar  nu mai mult decât  pentru 2 luni  cu achitarea taxei
respective, procedura se suspendă.

42.16.  Conform art. 20 din Lege, solicitantul are
dreptul să depună o cerere de repunere în termen cu
prezentarea concomitentă a actelor necesare şi a
dovezii de plată a taxei corespunzătoare  în cel târziu
6 luni de la data expirării termenului omis.

42.17. Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţiile
prevăzute la regula 42.16. din prezentul Regulament
în termenul stabilit, cererea se consideră retrasă,
ceea ce i se notifică.

Regula 43. Verificarea materialelor
suplimentare

43.1. La prezentarea materialelor suplimentare în
baza notificării AGEPI conform regulii 42.14. din
prezentul Regulament  se verifică respectarea de către
solicitant a termenelor de prezentare.

43.2. Dacă solicitantul a prezentat materialele
suplimentare din proprie iniţiativă sau conform

notificării AGEPI şi acestea au fost acceptate spre
examinare, se verifică dacă ele nu modifică esenţa
cererii (art. 16 (9) din Lege).

43.3. Se consideră că materialele suplimentare
modifică esenţa cererii, dacă în componenţa dese-
nului şi modelului industrial se introduc elemente
suplimentare.

43.4. În cazul în care se constată că materialele
suplimentare modifică esenţa cererii solicitantului i
se notifică aceasta până la adoptarea hotărârii de
înregistrare a desenului şi modelului industrial sau
de respingere a cererii. Solicitantul are dreptul să
depună aceste materiale într-o cerere separată. La
depunerea unei astfel de cereri prioritatea desenului
ş i modelului industrial se stabileşte din data
prezentării materialelor suplimentare.

Regula 44. Hotărârile AGEPI

44.1. În funcţie de rezultatul examinării în fond se face
un raport de examinare în a cărui bază se decide:

" înregistrarea desenului şi modelului industrial
şi eliberarea certificatului de înregistrare;

" respingerea cererii.

44.2. Dacă se constată că desenul sau modelul in-
dustrial corespunde condiţiilor de acordare a pro-
tecţiei, se adoptă hotărârea de înregistrare a lui (art.
16 (10) din Lege).

44.3. În cazul în care se constată că

a) desenul sau modelul este exclus de la protecţie
conform art. 7 din Lege şi regulii 4. a) - d) din
prezentul Regulament;

b) reprezentările grafice nu corespund cerinţelor
prescrise la regula 14. din prezentul Regu-
lament;

c) desenul sau modelul industrial solicitat nu cores-
punde cel puţin unei condiţii de acordare a
protecţiei,

se adoptă hotărârea de respingere a cererii, însoţită
de motivele corespunzătoare.

44.4. Dacă din depozitul multiplu doar o parte din
desenele ş i modelele industriale corespunde
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condiţ i i lor de acordare a protecţ iei, se adoptă
hotărârea de înregistrare a acestei părţi, iar pentru
desenele şi modelele industriale care nu corespund
condiţiilor de acordare a protecţiei se adoptă hotă-
rârea de respingere a acestora, fapt care se notifică
solicitantului (art. 16 (10, 11) din Lege).

44.5. Solicitantului i se trimite hotărârea de respingere
a cererii în care i se comunică suplimentar despre
dreptul lui, în cazul în care nu este de acord cu motivele
hotărârii, de a  depune contestaţie la Comisia de Apel
a AGEPI  în termen de 3 luni de la data adoptării
hotărârii.

Regula 45. Publicarea

45.1. În conformitate cu art. 17 (1) din Lege, AGEPI, în
termen de 4 luni de la data la care i s-a notificat
solicitantului hotărârea de înregistrare a desenului şi
modelului industrial, publică în BOPI datele despre
aceasta.

45.2. În BOPI se publică următoarele date:

(11) numărul certificatului

(15) data  înregistrării

(18) data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(21) numărul depozitului

(22) data depozitului

(23) data priorităţii de expoziţie

(28) numărul de desene şi modele industriale

(31) numărul cererii prioritare

(32) data de depozit a cererii prioritare

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

(51) clasificarea internaţională conform CIDMI

(54) denumirea desenului/modelului industrial

(55) reproducerea desenului/modelului industrial.

Desenele şi modelele industriale care conţin ele-
mente verbale sunt însoţite de remarca: Ponderea
semantică a părţii verbale nu se protejează.

(57) culorile revendicate

(71) numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) numele autorului

(73) numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) numele reprezentantului

(80) numărul de depozit internaţional, conform
Aranjamentului de la Haga.

45.3. În  conformitate cu art. 17 (2) din Lege, publicarea
hotărârii de înregistrare poate fi amânată, dar acest
termen nu va depăşi 12 luni de la data priorităţii.

45.4. La publicarea datelor se ţine cont de refuzul
autorului desenului şi modelului industrial de a fi
menţionat în această calitate.

45.5. După publicarea hotărârii de înregistrare a
desenului şi modelului industrial orice persoană este
în drept să ia cunoştinţă  de  conţinutul cererii. Acest
lucru se poate face atât nemijlocit la AGEPI, cât şi
solicitând copiile cererii sau părţi ale lor, cu achitarea
plăţii pentru serviciile respective conform tarifelor
stabilite.

45.6. În BOPI se publică, de asemenea, datele privind
încetarea înainte de termen a valabilităţii certificatului
de înregistrare, prelungirea termenului de valabilitate
a certificatului de înregistrare şi privind modificările în
datele ce vizează desenele şi modelele industriale.

Regula 46. Contestarea hotărârii
de înregistrare

46.1. Orice persoană este în drept, conform art. 18 (1)
din Lege, în termen de 6 luni din data publicării
hotărârii de înregistrare să depună o contestaţie la
Comisia de Apel a AGEPI împotriva înregistrării
desenului sau modelului solicitat, care va fi examinată
în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Apel.

În acest scop persoana interesată (contestatarul) va
depune contestaţ ia ş i cererea de examinare a
contestaţiei.

46.2. Cererea de examinare a contestaţiei trebuie să
conţină:

a) numele, prenumele  (denumirea), adresa, şi
semnătura contestatarului
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b) numele, prenumele, adresa ş i semnătura
reprezentantului, după caz

c) adresa pentru corespondenţă, după caz

d) solicitarea de examinare a contestaţiei privind
desenul sau modelul industrial

e) numărul depozitului desenului şi modelului in-
dustrial

f) data depozitului  desenului şi modelului indus-
trial

g) dovada de achitare a taxei pentru depunerea
contestaţiei.

46.3. Dacă contestaţia este fondată pe existenţa
anterioară a unui desen sau model industrial, cererea
de examinare a contestaţiei trebuie să fie însoţită de
dovezi de înregistrare a desenului sau modelului in-
dustrial, cum ar fi certificatul de înregistrare; dacă
contestaţia este fondată pe existenţa oricărui alt drept
anterior dobândit, cererea  trebuie să fie însoţită  de
acte care să dovedească dobândirea şi întinderea
acestui drept.

46.4. Dacă AGEPI constată că cererea de examinare
a contestaţ iei nu îndeplineşte anumite cerinţe
prevăzute la regulile 46.2. şi 46.3., invită contestatarul
ca în termen de 2 luni să remedieze iregularităţile con-
statate şi să prezinte toate detaliile şi actele, care
justifică contestaţia.

46.5. Contestaţia împotriva înregistrării se examinează
de Comisia de Apel a AGEPI în termen de 3 luni de la
data depunerii ei.

46.6. Comisia de Apel a AGEPI comunică solici-
tantului contestaţiile depuse de către terţi (art. 35 (4)
din Lege).

46.7. Orice element furnizat de contestatar este
comunicat solicitantului care dispune de  posibilitatea
de a răspunde în termen de 2 luni.

46.8. Dacă solicitantul nu a prezentat nici un răspuns,
Comisia de Apel poate decide asupra contestaţiei,
bazându-se numai pe probele de care dispune.

46.9. Comisia de Apel a AGEPI notifică contestatarului
decizia luată în termen de o lună de la  adoptarea
acesteia (art. 35 (5) din Lege).

46.10. În cazul în care contestaţia împotriva înregi-
strării desenului sau modelului industrial este
recunoscută drept nelegitimă, AGEPI ia decizia de
înregistrare a desenului sau modelului industrial.

46.11. În cazul în care contestaţia împotriva înregi-
strării desenului sau modelului industrial este
recunoscută drept legitimă, AGEPI ia decizia de
respingere a cererii.

46.12. Persoanele care nu sunt de acord cu decizia
Comisiei de Apel a AGEPI au dreptul să sesizeze
instanţa judecătorească în termen de 3 luni de la data
primirii notificării (art. 35 (6) din Lege).

46.13. Rezultatele examinării contestaţiilor se publică
în BOPI.

Regula 47. Anularea hotărârii

AGEPI poate anula hotărârea adoptată, dacă aceasta
contravine legislaţiei în vigoare:

! prin decizia instanţei judecătoreşti;

! prin decizia Comisiei de Apel a AGEPI;

! din proprie iniţiativă, de exemplu, în cazurile în
care sursele de documentare sunt recepţionate
cu întârziere în biblioteca AGEPI şi în ele sunt
depistate desene şi modele industriale similare
celor pentru care s-a emis deja hotărârea de
înregistrare.

Regula 48. Înregistrarea desenului şi modelului in-
dustrial şi eliberarea  certificatului de înregistrare

48.1. În conformitate cu art. 19 din Lege, în cazul în
care în termen de 6 luni de la data publicării nu au
fost depuse contestaţii împotriva hotărârii de înregi-
strare a desenului ş i modelului industrial sau
contestaţiile depuse au fost respinse şi a fost achitată
taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare,
Secţia desene şi modele industriale informează
despre aceasta în termen de 10 zile Biroul recepţie şi
registre şi Secţia Editura.

În cazul în care taxa pentru eliberarea certificatului de
înregistrare nu a fost achitată în termenul stabilit sau
în cuantumul stabilit, AGEPI ia hotărârea privind
decăderea  titularului din dreptul la eliberarea
certificatului de înregistrare.
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48.2. Datele privind înregistrarea desenului ş i
modelului industrial se introduc în Registrul Naţional
de Desene şi  Modele Industriale şi în termen de 3
luni titularului i se eliberează certificatul de înregi-
strare, fapt care se publică în BOPI.

48.3. În Registrul Naţional de Desene şi Modele
Industriale se introduc următoarele date:

(11) numărul certificatului

(15) data  înregistrării

(18) data prevăzută  de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(21) numărul depozitului

(22) data depozitului

(23) data priorităţii de expoziţie

(28) numărul de desene şi modele industriale

(31) numărul cererii prioritare

(32) data de depozit a cererii prioritare

(33) ţara cererii prioritare codul normei  conform ST.
3 OMPI;

(44) data publicării cererii după examinare;

(51) clasificarea internaţională conform CIDMI;

(54) denumirea desenului şi modelului industrial;

(55) reproducerea desenului şi modelului  industrial.

Desenele şi modelele industriale care conţin ele-
mente verbale sunt însoţite de remarca: Ponderea
semantică a părţii verbale nu se protejează.

(57) culorile revendicate

(71) numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) numele autorului (autorilor)

(73) numele sau denumirea şi adresa titularului
(titularilor)

(74) numele reprezentantului

(80) numărul de depozit internaţ ional conform
Aranjamentului de la Haga.

48.4. Certificatul de înregistrare se  redactează pe un
formular-tip şi conţine datele indicate la regula 48.3.
din prezentul Regulament.

Regula 49. Reînnoirea termenului
de valabilitate

49.1. În conformitate cu art. 21 din Lege, la solicitarea
titularului şi fiind achitată taxa stabilită, termenul de
valabilitate a certificatului de înregistrare poate fi
reînnoit la fiecare 5 ani pe 4 perioade succesive. În
cazul mai multor titulari demersul poate fi înaintat de
oricare dintre ei.

49.2. Reînnoirea termenului de valabilitate a certi-
ficatului de înregistrare se poate face pentru toate
desenele şi modelele industriale sau se poate limita
numai la o parte din desenele şi modelele industriale
incluse în depozitul multiplu.

49.3. Demersul de reînnoire a termenului de vala-
bilitate a certificatului de înregistrare poate fi depus în
ultimele 6 luni ale termenului de valabilitate. Pentru
reînnoirea termenului de valabilitate a certificatului de
înregistrare se acordă un termen de graţie de 6 luni,
cu condiţia plăţii taxei suplimentare.

49.4. Demersul este examinat în termen de o lună din
data depunerii la AGEPI.

49.5. Termenul de valabilitate a certificatului de
înregistrare nu se reînnoieşte, dacă în termen de 6
luni de la expirarea acestuia nu este prezentat un
demers de reînnoire şi dovada de plată a taxei
stabilite.

SECŢIUNEA V. MODIFICĂRI

Regula 50. Introducerea modificărilor
în documentele cererii

sau în certificatul de înregistrare

50.1. În conformitate cu art. 13 (1) din Lege, solicitantul
este în drept să modifice şi să precizeze cererea şi
documentele anexate la ea fără a schimba esenţa
desenului sau modelului industrial, începând din data
depunerii cererii şi până la data adoptării hotărârii de
înregistrare a desenului sau modelului industrial şi
eliberării certificatului de înregistrare. În cazul în care
sunt mai mulţi solicitanţi modificările şi precizările se
fac numai cu acordul în scris al fiecăruia dintre ei,
dacă asemenea împuterniciri nu sunt stipulate în
procura eliberată reprezentantului.

50.2. Titularul certificatului are dreptul să introducă
modificări în certificatul de înregistrare.
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50.3. Introducerea modificărilor în documentele cererii
sau în certificatul de înregistrare se face în baza cererii
depuse de solicitant sau de titular în modul stabilit pe
un formular-tip.

50.4. O cerere de modificare trebuie să conţină
următoarele date:

a) numărul şi data de depozit a cererii şi/sau
numărul certificatului de înregistrare;

b) numele sau denumirea si adresa solicitantului/
titularului desenului sau modelului industrial;

c) numele  si adresa reprezentantului, daca este
cazul;

d) adresa pentru corespondenţă, după caz;

e) indicarea elementului a cărui modificare este
solicitată şi modificarea propusă (inclusiv
modificarea elementului din reprezentarea
grafică sau din fotografie);

f) semnătura solicitantului sau a titularului, după
caz, a reprezentantului.

50.5. În cazul modificării elementului din reprezen-
tarea grafică sau din fotografie ori înlocuirea fotogra-
fiilor/ reprezentărilor  grafice solicitantul va anexa la
cererea de modificare fotografiile sau  reprezentările
grafice de substituire.

50.6. La cererea de modificare a datelor privind
componenţa autorilor desenului şi/sau modelului in-
dustrial se anexează acordul în scris al tuturor autorilor
indicaţi în cerere.

50.7. Dacă solicitantul doreşte modificarea aceluiaşi
element în mai multe cereri/certificate de înregistrare,
este suficientă depunerea unei singure cereri cu
solicitare de modificare, indicându-se numerele
cererilor/certificatelor de înregistrare la care se referă
această modificare.

50.8. Dacă cererea de modificare a fost depusă în
termen de 2 luni din data depunerii cererii de
înregistrare a desenului sau modelului industrial,
solicitantul este în drept să modifice şi să precizeze
cererea şi documentele anexate cererii fără a plăti taxa.

50.9. Modificările şi precizările în cererea şi docu-
mentele anexate cererii pot fi făcute şi după expirarea
termenului specificat la regula 50.8., cu condiţia
achitării taxei.

În cazul neprezentării dovezii de plată a taxei sau în
cazul în care taxa achitată nu corespunde cuantu-
murilor stabilite materialele suplimentare nu se
acceptă spre examinare, fapt ce i se notifică solici-
tantului/reprezentantului.

50.10. Pentru remedierea iregularităţilor privind
solicitarea de modificare a cererii/certificatului de
înregistrare se acordă un termen de 2 luni din data
notificării. 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 a cererii de înregi-
strare a desenului/modelului sau a certificatului de
înregistrare.

50.11. AGEPI poate cere prezentarea dovezilor
suplimentare, dacă apar dubii rezonabile privind
veridicitatea oricăror date  figurând în cerere.

50.12. Procedura de examinare şi înregistrare a
modificărilor în cauză se efectuează în conformitate
cu regulamentul special adoptat de AGEPI.

Regula 51. Modificarea numelui/
denumirii sau adresei solicitantului

sau a titularului

51.1. În cazul în care se modifică denumirea aceluiaşi
solicitant/titular - persoană juridică sau numele şi
prenumele solicitantului/titularului - persoană fizică şi/
sau adresa cererea de modificare depusă la AGEPI
va fi semnată de către solicitant/titular sau repre-
zentantul acestuia.

51.2. O cerere de modificare a numelui/denumirii sau
adresei solicitantului/titularului va conţine următoarele
date:

a) numărul şi data de depozit a cererii  şi/sau
numărul certificatului de  înregistrare;

b) numele sau denumirea si adresa solicitantului/
titularului desenului şi/sau modelului industrial;

c) numele si adresa reprezentantului, daca este
cazul;

d) adresa pentru corespondenţă, după caz;

e) indicarea numelui/denumirii sau adresei solici-
tantului/titularului a cărui modificare este
solicitată şi a modificării propuse;
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f) semnătura solicitantului sau a titularului, după
caz, a reprezentantului.

51.3. O singură cerere de modificare poate fi
prezentată pentru modificarea numelui/denumirii sau
adresei/sediului în două sau în mai multe cereri/cer-
tificate de înregistrare ale aceluiaşi solicitant/titular,
indicându-se numărul 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 repre-
zentant, în cererea de modificare trebuie să se indice
numărul de intrare atribuit.

51.4. AGEPI poate să acorde un termen de 2 luni pentru
remedierea unor lipsuri ale cererii de modificare a
numelui/denumirii sau a adresei solicitantului/
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.

51.5. AGEPI poate să ceară prezentarea dovezilor
suplimentare, dacă apar dubii rezonabile privind
veridicitatea oricărei indicaţii figurând în cerere.

51.6. Datele privind modificarea numelui/denumirii
sau a adresei solicitantului sau titularului se înscriu
în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a
Desenelor şi Modelelor industriale sau în Registrul
Naţional al Desenelor şi Modelelor Industriale.

51.7. Dispoziţiile prevăzute la regulile 51.2., 51.3. din
prezentul Regulament sunt aplicabile şi cu privire la
modificarea numelui sau adresei reprezentantului
desemnat de solicitant/titular şi la modificarea adresei
pentru corespondenţă.

Regula 52. Rectificarea unei erori

52.1. Cererea de rectificare a unei erori care a fost
făcută în cerere sau într-o altă solicitare comunicată
la AGEPI, erori care este reprodusă în Registrul
Naţional al Cererilor de Înregistrare a Desenelor şi
Modelelor Industriale, în Registrul Naţ ional al
Desenelor şi Modelelor Industriale sau în BOPI, se
prezintă pe un formular-tip elaborat de AGEPI şi este
semnată de solicitant/titular sau de reprezentant.

52.2. Cererea  de rectificare a unor erori trebuie să
indice:

a) numărul şi data depozitului naţional reglementar
şi/sau numărul certificatului de  înregistrare;

b) numele sau denumirea si adresa solicitantului/
titularului desenului/modelului industrial;

c) numele si adresa reprezentantului, dacă este
cazul;

d) adresa pentru corespondenţă, după caz;

e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată
şi rectificării propuse;

f) semnătura solicitantului sau a titularului, după
caz, a reprezentantului.

52.3. O singură cerere este suficientă, chiar dacă
eroarea se referă la mai multe cereri/certificate 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
cererilor/certificatelor de înregistrare în cauză să fie
indicate în cerere. În cazul în care o cerere nu are încă
număr de depozit sau dacă numărul nu este cunoscut
de solicitant sau reprezentant, în cererea de rectificare
trebuie să se indice numărul de intrare atribuit.

52.4. AGEPI poate să ceară prezentarea dovezilor
suplimentare, dacă apar  dubii asupra faptului că
eroarea semnalată este în mod efectiv o eroare.

52.5. În cazul unei erori comise de AGEPI în Registrul
Naţional al Cererilor de Înregistrare a Desenelor şi
Modelelor Industriale, în Registrul Naţ ional al
Desenelor şi Modelelor Industriale sau în BOPI
rectificarea va fi ooperată din oficiu sau la solicitarea
solicitantului/titularului şi nu va fi supusă nici unei taxe.

Rectificările operate se publică în BOPI.

SECŢIUNEA VI. TRANSMITEREA
DREPTURILOR ASUPRA DESENULUI

SAU MODELULUI INDUSTRIAL

Regula 53. Transmiterea drepturilor

53.1. Drepturile cu privire la desenul sau modelul in-
dustrial pot fi transmise integral sau parţial, prin con-
tract de cesiune sau prin contract de licenţă exclusivă
sau neexclusivă, precum şi prin succesiune ori
moştenire legală sau testamentară.
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53.2. Transmiterea prin contract de cesiune a
drepturilor asupra desenului sau modelului industrial
se poate face pentru toate desenele şi modelele
industriale care sunt solicitate la înregistrare sau
înregistrate sau numai pentru o parte din acestea.

53.3. Transmiterea drepturilor asupra desenelor
sau modelelor industriale în baza unui contract de
licenţă se poate face pentru toate ori numai pentru o
parte din desenele sau modelele industriale, pentru
care a fost eliberat certificatul de înregistrare,
autorizând folosirea desenului sau modelului indus-
trial pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau pe o
parte a acestuia.

Prin licenţă exclusivă titularul certificatului de
înregistrare (licenţiarul) acordă licenţiatului dreptul
exclusiv de exploatare a desenului(lor) sau modelu-
lui(lor) industrial(e) în cauză, renunţând prin contract
la dreptul de a acorda licenţe terţilor pentru acest(e)
desen(e) sau model(e) industrial(e) pe acelaş i
teritoriu. Licenţiarul poate să-şi păstreze dreptul de a
exploata în continuare desenul(ele) sau modelul(ele)
industrial(e) (licenţă parţială) sau să renunţe  la orice
exploatare a acestora (licenţă totală).

Prin licenţă neexclusivă licenţiarul transmite dreptul de
exploatare a desenului(lor) sau modelului(lor)
industrial(e) (licenţă parţială sau totală), rezervându-şi
atât dreptul de a le exploata independent, cât şi cel de
a acorda licenţe neexclusive oricărei altei persoane.

53.4. Înregistrarea contractului de cesiune/licenţă se face
în baza cererii depuse la AGEPI de către solicitant/titular
în modul stabilit. Procedura de examinare şi înregistrare
a contractelor în cauză se efectuează în conformitate cu
regulamentul special adoptat de AGEPI.

Regula 54. Cererea de înregistrare
a contractului de cesiune/ licenţă

54.1. Cererea de înregistrare a contractului de
cesiune/licenţă privind un desen sau model industrial
va conţine următoarele elemente:

a) numărul şi data de depozit a cererii şi/sau
numărul certificatului de  înregistrare;

b) numele sau denumirea si adresa sau sediul
părţilor contractante;

c) numele şi adresa reprezentantului împuternicit
de cesionar/licenţiar, dacă este cazul;

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 dintre documentele care fac dovada
contractului de cesiune/licenţă:

" contractul de cesiune/licenţă, în original, semnat
de ambele părţi;

" copia contractului de cesiune/licenţă, confirmată
de către un organ oficial; în cazul participării
persoanelor fizice – autentificată de notar;

" extrasul din contractul de cesiune/licenţă,
confirmat de către un organ oficial; în cazul
participării persoanelor fizice – autentificat de
notar;

" certificatul sau documentul de cesiune/licenţă
neautentificat, semnat de ambele părţi;

b) o copie a certificatului de înregistrare;

c) o copie a hotărârii de înregistrare a desenului
şi modelului industrial, după caz;

d) procura de reprezentare, dacă este cazul;

e) dovada de achitare a taxei stabilite.

54.2. Cererea de înregistrare a contractului de
cesiune/licenţă se consideră depusă numai după
plata taxei stabilite.

54.3. În cazul în care condiţiile de înregistrare a
contractului prevăzute la regulile 54.1., 54.2 nu sunt
îndeplinite, AGEPI acordă solicitantului un termen de
2 luni din data notificării pentru remedierea lipsurilor.
În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul
acordat şi nu este depusă o cerere de prelungire a
termenului stabilit, AGEPI respinge cererea de
înregistrare a contractului de cesiune/licenţă.

54.4. O singură cerere de înregistrare a contractului
de cesiune este suficientă în cazul contractului pentru
două sau mai multe cereri sau certificate de înregis-
trare, cu condiţia ca pentru toate aceste cereri sau
certificate de înregistrare să  existe un singur solici-
tant/titular, iar cesiunea să se efectueze către un singur
nou solicitant/titular.
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54.5. În cazul în care sunt îndeplinite cerinţele
prevăzute la regulile 54.1., 54.2. AGEPI înregistrează
contractul de cesiune/licenţă în termen de 3 luni din
data depunerii cererii de înregistrare a contractului de
cesiune/licenţă, înscrie informaţia  în Registrul
Naţional al Contractelor de Cesiune/Licenţă şi o
publică în BOPI.

54.6. Înregistrarea contractului de cesiune implică în
mod automat schimbarea solicitantului sau titularului
în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a
Desenelor şi Modelelor Industriale sau în Registrul
Naţional al Desenelor şi Modelelor Industriale.

Regula 55.  Schimbarea solicitantului/
titularului

55.1.  Schimbarea  solicitantului/titularului care rezultă
dintr-un contract de cesiune se efectuează în baza
cererii de înregistrare a contractului.

55.2. În situaţia prevăzută la regula 55.1., dacă
schimbarea îl vizează numai pe unul sau pe  o parte
din cotitulari, nu pe toţi cotitularii, la cererea de
înregistrare a contractului de cesiune se va anexa un
document semnat de ceilalţi cotitularii care să conţină
acordul expres al acestora cu privire la noul titular.

55.3. 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.

55.4. Dacă schimbarea solicitantului nu are loc în
urma încheierii contractului sau a fuziunii, ci din alte
motive, de exemplu, prin aplicarea legii, modificarea
statutului sau printr-o decizie judecătorească, faptul
respectiv se va indica în cererea de modificare, la care
se va alătura copia legalizată a documentului care
confirmă o asemenea modificare.

SECŢIUNEA VII. STINGEREA
DREPTURILOR ASUPRA DESENULUI

SAU MODELULUI INDUSTRIAL

Regula 56. Caducitatea

În cazul în care înregistrarea unui desen sau model
industrial nu este reînnoită, la expirarea termenului
prevăzut la art. 21 (1), (2) din Lege, AGEPI înscrie în

Registrul Naţional al Desenelor şi Modelelor Indu-
striale menţiunea că înregistrarea acestui desen sau
model industrial a rămas fără efect din data expirării
ultimei perioade de protecţie de 5 ani.

Regula 57. Renunţarea

57.1. În conformitate cu art. 30 (1) din Lege, titularul
certificatului are dreptul să renunţe la certificat în tot
sau în parte, depunând în acest sens o cerere de
renunţare la înregistrare.

Cererea de renunţare va conţine următoarele date:

a) numele, denumirea şi adresa titularului;

b) numele şi adresa reprezentantului, dacă este
cazul;

c) adresa pentru corespondenţă, după caz;

d) numărul desenului sau modelului industrial
înregistrat ce face obiectul cererii de  renunţare.

57.2. Cererea de  renunţare este considerată că a fost
depusă, numai după ce  taxa în cuantumul stabilit a
fost achitată de titular, pentru fiecare dintre înregi-
strările ce urmează a fi anulate.

57.3. Renunţarea la desenul şi modelul industrial ce
face obiectul unei licenţe înregistrate va fi înscrisă în
Registrul Naţional al Desenelor şi Modelelor Indu-
striale numai după un termen de 2 luni din data la care
titularul certificatului de înregistrare a prezentat la
AGEPI un document din care să rezulte că titularul a
informat licenţiatul despre intenţia sa de renunţare la
certificat. Dacă, înainte de expirarea acestui termen,
titularul prezintă la AGEPI dovezi privind acordul
licenţiatului, renunţarea va fi imediat înregistrată.

57.4. În cazul în care din cererea de renunţare a
înregistrări lipsesc unele dintre elementele prevăzute
la regula 57.1. sau nu sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la regulile 57.2., 57.3. din prezentul
Regulament, AGEPI notifică titularului lipsurile
constatate.

57.5. Pentru remedierea iregularităţilor privind cererea
de renunţare se acordă un termen de 2 luni din data
notificării. 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 renunţare la înregistrare.
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57.6. Renunţarea la desenul sau modelul industrial
produce efecte numai din data înscrierii în Registrul
Naţional al Desenelor şi Modelelor Industriale.
Informaţia privind renunţarea la desenul sau modelul
industrial se publică în BOPI.

Regula 58. Anularea certificatului
de înregistrare

58.1. În conformitate cu art. 29 din Lege, în decursul
termenului de valabilitate, certificatul de înregistrare
poate fi contestat şi anulat în tot sau în parte pentru
motivele prevăzute la art. 29 (a), (b), (c). Contestaţia şi
cererea de examinare a contestaţiei pot fi depuse de
orice persoană interesată la Comisia de Apel a AGEPI
care va examina contestaţia în conformitate cu
Regulamentul Comisiei de Apel.

58.2. Cererea de examinarea a contestaţiei trebuie să
conţină:

a) numele, prenumele,  (denumirea), adresa şi
semnătura contestatarului;

b) numele, prenumele, adresa ş i semnătura
reprezentantului, după caz;

c) adresa pentru corespondenţă, după caz;

d) numărul de înregistrare a desenului sau mode-
lului industrial;

e) data înregistrării;

g) dovada de achitare a taxei pentru depunerea
contestaţiei.

58.3. O dată cu  cererea se vor depune precizările asupra
dreptului pe care este fondată această cerere şi, după
caz, documentele pentru demonstrarea faptului că
contestatarul  este abilitat să invoce dreptul anterior.

58.4. Cererea de examinare a contestaţiei se exami-
nează în termen de 3 luni din data depunerii ei. În termen
de 10 zile din data depunerii cererii titularul certificatului
de înregistrare este informat despre aceasta.

58.5. Hotărârea Comisiei de Apel se comunică în
termen de o lună din data  adoptării ei atât titularului,
cât şi contestatarului.

58.6. Hotărârea se publică în BOPI ş i se face
menţiune despre aceasta în Registrul Naţional al
Desenelor şi Modelelor Industriale.

58.7. În conformitate cu art. 35 (6) din Lege, hotărârea
Comisiei de Apel a  AGEPI poate fi atacată în arbitrajul
specializat sau în instanţa judecătorească în termen
de 3 luni de la data primirii notificării.

58.8. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă
se va comunica la AGEPI de către contestatar. AGEPI
va publica hotărârea în BOPI şi în cazul anulării cererii
de înregistrare a desenului sau modelului industrial
va face menţiune despre aceasta în  Registrul
Naţional al Desenelor şi Modelelor Industriale.

SECŢIUNEA VIII. CEREREA
INTERNAŢIONALĂ DEPUSĂ PRIN
PROCEDURA  ARANJAMENTULUI

DE LA HAGA

Regula 59. Reprezentarea

59.1. Conform art. 37 din Lege, solicitanţii naţionali
au dreptul să depună cerere de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale în străinătate. O
cerere internaţională poate fi depusă personal de
către solicitant sau prin intermediul unui reprezentant,
împuternicit printr-o procură.

59.2. În cazul în care solicitantul alege să desem-
neze un reprezentant, acesta din urmă poate fi orice
persoană aleasă arbitrar de solicitant. Nu se prevede
nici un fel de restricţii referitoare la condiţiile profe-
sionale sau teritoriale pentru alegerea reprezen-
tantului (nici nu este necesar ca ţara în care îşi are
acesta din urmă sediul să fie parte la Aranjamentul
de la Haga).

Regula 60. Limba cererii internaţionale

60.1. Cererea internaţională se depune în limba
franceză sau engleză.

60.2. În cazul depunerii cererii în altă limbă decât cea
oficială traducerea se prezintă într-un termen de trei
luni, data de depozit a cererii fiind data prezentării
traducerii în una dintre limbile oficiale, în caz contrar
cererea va fi respinsă.

Regula 61. Depunerea cererii
internaţionale la Biroul Internaţional

61.1. În conformitate cu art. 37 (1) din Lege, cererea
internaţională se depune la Biroul Internaţional direct
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sau prin intermediul AGEPI după o lună din data
depunerii ei la AGEPI.

61.2. Cererea poate fi depusă direct la OMPI prin
poştă sau prin fax. Toate documentele au data zilei în
care au fost efectiv recepţionate de Biroul Internaţional.
Dacă  recepţionarea efectivă are loc după orele de
lucru sau în ziua în care Biroul Internaţional este închis
pentru efectuarea operaţiilor oficiale, documentele
menţionate sunt considerate recepţionate în ziua
următoare, când Biroul Internaţional va fi deschis
pentru efectuarea operaţiilor oficiale.

61.3. În cazul în care o cerere a fost depusă prin fax,
data transmiterii prin fax va fi considerată dată a
depozitului, dacă originalul cererii a fost prezentat  într-
un termen de douăzeci de zile din data recepţionării
faxului. În caz contrar data depozitului  va fi considerată
data recepţionării originalului cererii.

Regula 62. Conţinutul cererii
internaţionale

62.1. Cererea internaţională constă dintr-un formular
şi reproducerile desenelor sau modelelor pentru care
se cere protecţia.

62.2.1. Cererea trebuie perfectată în limba franceză
sau engleză pe un formular-tip DM/1.a al Biroului
Internaţ ional (ş i aceasta să coincidă cu limba
formularului), care poate fi obţinut gratuit. Toată cores-
pondenţa dintre Biroul Internaţional şi solicitant sau
titular (sau reprezentant) se va efectua în limba în care
a fost depusă cererea.

62.2.2. Cererea trebuie prezentată la Biroul Interna-
ţional în două exemplare, completate de preferinţă la
maşina de scris sau manual citeţ şi cu litere majus-
cule de tipar.

I. Numele şi adresa solicitantului (obligatoriu)

Se indică numele, prenumele (unul sau mai multe)
sau, dacă este vorba de o persoană juridică,
denumirea oficială completă a solicitantului.

Adresa se indică conform exigenţelor standarde în
vederea distribuirii poştale rapide. Ea se indică în
următoarea ordine: numărul, şi denumirea străzii,
codul poştal şi denumirea localităţii şi ţării.

Pot fi mai mulţi solicitanţi, dar toţi trebuie să fie
rezidenţi ai unui stat membru. În acest caz se indică o

adresă unică pentru toţi solicitanţii. Dacă sunt indicate
mai multe adrese, numai prima se ia în considerare
pentru corespondenţă.

Facultativ se indică numărul de telefon sau faxul
solicitantului.

Statul (obligatoriu)

La rubrica corespunzătoare a formularului cererii se
indică statul pentru fiecare alineat a), b) şi c), chiar
dacă el este identic în toate trei cazuri. Dacă soli-
citantul nu efectuează o activitate industrială sau
comercială efectivă, litera c) se completează prin
negare (“néant” (fr.), “none” (engl.)).

II. Numele şi adresa reprezentantului (facultativ)

Se indică numele şi adresa reprezentantului în
acelaşi mod ca şi numele şi adresa solicitantului.
Aceleaşi cerinţe sunt şi faţă de telefon şi fax.

Datele despre reprezentant, în general, sunt destinate
pentru corespondenţă, de aceea se recomandă
indicarea numai a datelor necesare în acest scop.

În cazul în care cererea nu este semnată de solici-
tant, la cerere se anexează o procură cu specificarea
împuternicirilor. Numele reprezentantului din cerere
trebuie să corespundă cu cel din procură.

Solicitantul sau titularul poate desemna numai un
singur reprezentant.

În cazul în care se indică mai multe persoane fizice
sau juridice, unicul reprezentant se consideră
persoana indicată prima în procură. Dacă o companie
sau o firmă compusă din reprezentanţi a fost de-
semnată ca reprezentant, ea va fi considerată ca un
reprezentant.

III. Numele autorului desenelor şi modelelor
industriale dintr-o cerere (facultativ)

În caz de necesitate se indică numele şi prenumele
autorului sau autorilor desenelor ş i modelelor
industriale. În cazul în care sunt mai mulţi autori de
desene sau modele industriale diferite în aceeaşi
cerere se precizează numărul desenului şi modelului
industrial realizat de fiecare autor. Nu se indică adresa
autorului.

IV. Numărul de desene sau modele industriale dintr-
o cerere (obligatoriu)
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Se indică numărul de desene sau modele industriale
care fac obiectul unei cereri. Cererea poate conţine
cel mult 100 de desene sau modele industriale
destinate pentru a fi încorporate în obiecte dintr-o
singură clasă a CIDMI. În cazul în care desenele sau
modelele industriale sunt încorporate în obiecte
aparţinând diferitelor clase  fiecare obiect din altă clasă
se va diviza într-o cerere individuală.

V. Denumirea precisă (fără descriere) a obiectului
sau a obiectelor pentru care desenele sau modelele
industriale vor fi aplicate (titlul desenului sau
modelului industrial) (obligatoriu)

Se indică simplu, dar cu precizie, numele generic şi
uzual al obiectului sau obiectelor pentru care
desenele sau modelele industriale vor fi aplicate.
Această denumire trebuie să fie diferită, dacă este
vorba de un desen (bidimensional) sau de un model
(tridimensional). În consecinţă:

! dacă este vorba de un desen, adică de un motiv
decorativ, cum este un personaj sau un peisaj,
solicitantul trebuie să indice, în cuvinte, obiectul
sau obiectele pe care acest desen va fi aplicat
(năframă, covor etc.);

! dacă este vorba de un model, solicitantul trebuie
să-l identifice, indicând într-un mod precis şi
concis natura lui (scaun, ochelari, ceas etc.).

Informaţia suplimentară, cum sunt dimensiunile
obiectului, materialul din care el se fabrică etc., nu se
iau în considerare.

VI. Descrierea (facultativ)

Cererea poate conţine o descriere în scris a elemen-
telor caracteristice ale desenelor ş i modelelor
industriale, inclusiv  a culorilor. Această descriere nu
va depăşi 100 de cuvinte şi vor fi descrise numai
elementele care sunt vizibile pe reproducere, fără
referire la detaliile tehnice vizând funcţionarea
obiectului depus sau posibilităţile lui de folosire.

VII. Statele pentru care se constituie depozitul
(obligatoriu)

Cel puţin un stat de la litera a) trebuie desemnat.
Statele din grupul a), unde nu se cere protecţia, se
bifează. Pentru fiecare stat desemnat în acest grup
se va plăti o taxă ordinară (vezi rubrica XII a cererii).

Este important ca solicitantul să desemneze în
momentul depunerii cererii toate ţările în care doreşte

să obţină protecţie, deoarece Aranjamentul de la
Haga nu prevede posibilitatea desemnării vreunui stat
după constituirea depozitului.

VIII. Invocarea priorităţii convenţionale (facultativ)

Prioritatea rezultată dintr-o cerere anterioară poate fi
invocată, dacă această cerere anterioară reprezintă
primul depozit naţional, regional sau internaţional,
constituit în una dintre ţările membre ale Convenţiei
de la Paris, cu condiţia ca depozitul internaţional să
se constituie în termen de şase luni din data
depozitului cererii anterioare. În acest caz se indică
data şi numărul cererii iniţiale, precum şi statul în care
ea a fost depusă. În cazul în care data cererii anterioare
indicată în formular precede data cererii internaţionale
cu mai mult de şase luni, Biroul Internaţ ional
consideră invocarea priorităţii ca nefiind efectuată.
Prioritatea dintr-o cerere internaţională anterioară se
poate invoca, dacă solicitantul cere protecţie pentru
aceste desene şi modele industriale în statele care
nu au fost desemnate în prima cerere.

IX. Invocarea priorităţii de expoziţie (facultativ)

Orice cerere poate conţine indicaţia că obiectul sau
obiectele pentru care sunt aplicate desenele şi
modelele industriale au făcut obiectul unei expoziţii
internaţionale oficiale sau recunoscute ca atare,
precum şi locul expoziţiei şi data introducerii obiectului
sau obiectelor în expoziţie.

X. Publicarea în culori (facultativ)

Toate cererile internaţionale se publică în publicaţia
Biroului Internaţional “Buletinul de Desene şi Modele
Internaţionale”. În cazul în care publicarea este cerută
în culori, se bifează rubrica corespunzătoare şi se ia
în calcul rubrica XII d) ii) a cererii în ceea ce priveşte
taxa de publicare.

XI. Amânarea publicării (facultativ)

În cazul în care solicitantul doreşte ca cererea lui să
nu se publice într-un termen normal în termen de trei
luni de la data depozitului internaţional el poate cere
ca publicarea să fie amânată, precizându-se durata
perioadei de amânare. Durata acestei perioade nu va
depăşi 12 luni de la data depozitului internaţional.

În orice caz dacă în cerere se invocă o prioritate (vezi
rubrica VIII de mai sus), perioada de amânare se
calculează începând cu data priorităţii. Perioada de
amânare va constitui cel puţin patru luni, deoarece



176176176176176

MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001MD - BOPI 11/2001

publicarea cererilor neamânate se face în trei luni de
la data depozitului internaţional.

XII. Taxe (obligatoriu)

În cerere se indică cuantumul, în franci elveţieni, al
taxelor plătite sau al celor care trebuie să fie plătite.
Aceste taxe cuprind:

a) Taxa de depozit internaţional pentru un desen
sau model industrial

Dacă cererea include mai multe desene sau modele
industriale, se plăteşte o taxă adiţională pentru fiecare
desen sau model industrial suplimentar.

b) Taxa ordinară pentru un desen sau model in-
dustrial

Dacă cererea include mai multe desene sau modele
industriale, se plăteşte o taxă adiţională pentru fiecare
desen sau model industrial suplimentar şi pentru
fiecare stat desemnat la rubrica VII a) a cererii.

c) Taxa de noutate

Desemnarea Bulgariei, Ungariei, Republicii Moldova
şi a României prevede plata unei taxe de noutate,
cuantumul variind pentru fiecare stat în cauză (aceste
cuantumuri sunt indicate în formularul cererii). Din
cuantumul taxei de noutate plătite pentru acest stat
se va scădea cuantumul taxei ordinare plătite pentru
acest stat.

d) Taxa de publicare internaţională

Taxa de publicare internaţională se calculează con-
form numărului de grupuri de patru spaţii standarde
(pagina a cincea şi a şasea a cererii) ocupate inte-
gral sau parţial. Un spaţiu standard reprezintă un pătrat
de 4x4 cm. Un grup de patru spaţii standarde poate fi
ocupat de reproducerea unui desen sau model indus-
trial sau a unui obiect atât vertical (4x16 cm), cât şi
orizontal (16x4 cm) şi pătrat (8x8 cm). Dacă dimen-
siunile desenului sau modelului industrial sau ale
obiectului reprodus sunt mai mici decât cele indicate
mai sus (dar cel puţin de 3 cm), taxa de publicare este
aceeaşi ca şi pentru un grup de patru spaţii standarde.

Un grup de patru spaţii standarde poate fi ocupat de
una, două sau de patru reproduceri. În orice caz un
singur spaţiu standard nu poate fi ocupat parţial sau
total de mai mult de o reproducere.

e) Taxa de amânare a publicării

Taxa de amânare a publicării se plăteşte, numai dacă
amânarea s-a cerut în cerere în rubrica XI.

XIII. Anexe la cerere (obligatoriu)

Se bifează rubricile corespunzătoare.

La cerere se vor anexa numai actele care sunt
prevăzute sau autorizate şi anume:

" procura semnată de solicitant, dacă cererea
este depusă de reprezentant şi nu este semnată
de solicitant;

" o fotografie sau alte reprezentări grafice ale
desenului sau modelului industrial sau ale
obiectului pentru care se aplică desenul şi
modelul industrial. Acelaşi obiect poate fi
reprezentat din mai multe unghiuri;

" dacă solicitantul cere publicarea în culori, la
cerere se va anexa o fotografie sau o repro-
ducere grafică în culori;

" la cerere se pot anexa exemplare sau mostre
ale obiectului sau obiectelor (facultativ).

XIV. Modul de achitare a taxelor (obligatoriu)

Se bifează rubricile necesare. Biroul Internaţional nu
poate face nici o prelevare de pe conturile bancare ale
solicitantului. În cazul în care plata este efectuată prin
intermediul unui cec bancar, se indică numărul cecului.
Cuantumul taxelor plătite trebuie desemnat în franci
elveţieni (CHF). Plăţile prin mandat poştal nu se
acceptă.

Taxele prevăzute trebuie achitate o dată cu depunerea
cererii. În cazul neachitării aceasta se consideră
iregularitate şi cererea se respinge. Cu toate acestea,
dacă cererea este însoţită de un demers de amânare
a publicaţiei, taxa internaţională de publicare şi, după
caz,  taxa pentru noutate pot fi plătite după depunerea
cererii, cu o lună înainte de ziua expirării perioadei de
amânare.

XV. Semnătura solicitantului sau reprezentantului
(obligatoriu)

Se bifează rubrica corespunzătoare şi se semnează
două exemplare ale cererii. Se indică de asemenea
locul şi data expedierii cererii.

Se indică de asemenea numele persoanei care
poate fi contactată în caz de necesitate, dacă cererea
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este depusă de o unitate de agenţi sau de un birou
specific al unei întreprinderi (facultativ).

XVI. Reprezentarea fiecărui desen sau model in-
dustrial sau a fiecărui obiect depus (obligatoriu)

Fiecare desen sau model industrial pentru care se
solicită protecţie trebuie să fie anexat la cerere fie sub
formă de reprezentare grafică, fie sub formă de
fotografie, respectându-se exigenţele din regula 14.
din prezentul Regulament. Fotografiile sau alte
reprezentări grafice nu trebuie îndoite, prinse cu agrafe
sau marcate în vreun fel.

Reproducerea poate constitui un desen, numai dacă
aşa-numita abstracţie reprezintă obiectul pe care el
este aplicat.

Se admit, de asemenea, reproduceri electronice ale
fotografiilor, dacă ele respectă toate cerinţele
reglementare.

Regula 63. Examinarea cererii
internaţionale

63.1. Din momentul recepţionării cererii internaţionale
Biroul Internaţional verifică dacă ea întruneşte
condiţiile formale cerute. Biroul Internaţional nu face
nici o apreciere a noutăţii desenelor şi modelelor
industriale depuse şi nu poate respinge o cerere din
asemenea motiv.

63.2. Dacă cererea este conformă exigenţelor
prevăzute, Biroul Internaţional o înscrie în Registrul
Internaţional, data depunerii cererii internaţionale
considerându-se data înregistrării internaţionale.
Paralel Biroul Internaţional expediază titularului cererii
internaţionale un certificat conţinând reproducerea
înscrierilor făcute în Registrul Internaţional.

63.3. Dacă Biroul Internaţional constată că cererea
sau părţile ei care trebuie să o însoţească nu sunt
perfectate conform dispoziţiilor prevăzute sau că taxele
reglementare nu sunt plătite sau nu sunt plătite în
întregime, acest fapt se notifică solicitantului (sau
reprezentantului) cu scopul înlăturări  iregularităţilor
într-un termen de trei luni din data acestei notificări.

63.4. Dacă cererea internaţională a fost perfectată prin
intermediul unui oficiu, Biroul Internaţional expediază
la acest oficiu o copie a corespondenţei adresate
solicitantului cu privire la iregularităţile depistate.

63.5. Dacă iregularitatea se corectează în termenul

indicat, Biroul Internaţional înscrie cererea interna-
ţională în Registrul Internaţional, păstrând data
depunerii cererii. Cu toate acestea, cererea interna-
ţională va purta data la care Biroul Internaţional a
recepţionat corectarea, dacă este vorba despre una
dintre următoarele iregularităţi:

! cererea nu conţine indicaţiile necesare de
identificare a solicitantului şi este depusă pe
cale poştală (rubrica I a formularului cererii);

! indicaţiile din cerere nu dau posibilitatea de a
conchide, dacă solicitantul are calitatea de a fi
titular (rubrica I a formularului cererii);

! cererea nu conţine desemnarea statelor în care
solicitantul doreşte ca cererea să-şi aibă efectul
(rubrica VII a) a formularului cererii);

! cererea nu este perfectată în una dintre limbile
prevăzute (franceză sau engleză);

! reproducerile prevăzute nu sunt anexate la
cerere (rubrica XIII).

63.6. Dacă iregularităţile nu au fost corectate în termen
de 3 luni, Biroul Internaţional respinge cererea
internaţională şi nici o taxă nu se rambursează, cu
excepţia taxelor pentru publicare în cazurile cores-
punzătoare. Biroul Internaţional notifică acest fapt
solicitantului.

Regula 64. Publicarea cererii
internaţionale

64.1. Orice cerere înscrisă în Registrul Internaţional
face obiectul unei publicări în Buletinul de Desene şi
Modele Internaţional care se publică în limbile
franceză şi engleză (Bulletin des dessins et modeles
internationaux/ International Designs Bulletin).

64.2. Cu începere din martie 1999 (adică cu începerea
publicării cererilor înregistrate în ianuarie 1999) modul
şi conţinutul publicaţiei diferă de cererile depuse an-
terior: pentru cererile depuse cu începere de la 1
ianuarie 1999 conform Actului din 1960 se efectuează
publicarea electronică pe CD-ROM, conţinând toate
datele bibliografice şi reproducerile desenelor şi
modelelor industriale din cererea în cauză.

64.3. Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale
este apoi expediat în cel mai scurt timp oficiilor
naţionale. Această publicare o substituie pe cea cerută
de legislaţiile naţionale. Publicarea cererii interna-
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ţionale în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale
ţine locul publicării naţionale.

64.4. Pe parcursul termenului cerut de solicitant
pentru amânarea publicării (rubrica XI din formularul
cererii) solicitantul îşi păstrează dreptul de a cere în
orice moment publicarea cererii.

Regula 65. Termenul de valabilitate
a depozitului internaţional

65.1. Un depozit internaţional conform Actului din 1960
se constituie pentru prima perioadă de 5 ani şi poate
fi reînnoit în tot sau în parte pentru o perioadă
suplimentară de 5 ani, termenul minim de protecţie
constituind astfel 10 ani.

65.2. În cazul în care legislaţia naţională a unui stat
contractant admite pentru depozitul naţ ional o
perioadă de protecţie mai mare de 10 ani, depozitul
internaţional poate fi reînnoit referitor la acest stat
pentru perioade suplimentare de 5 ani, până la
expirarea duratei totale a protecţiei admise pentru
depozitul naţional. Este, de asemenea, de menţionat
că Actul din 1960 permite tuturor statelor contractante
de a limita până la 10 ani în cadrul legislaţiei naţionale
durata protecţiei desenelor sau modelelor industriale,
obiecte ale unei cereri internaţionale.

65.3. Este de competenţa titularului, care, la expirarea
celei de-a doua perioade de protecţie de 5 ani, doreşte
să reînnoiască depozitul internaţional pentru o
anumită ţară, să cunoască termenul maxim de
protecţie prevăzut de  legislaţia naţională cu scopul
de a se asigura de valabilitatea reînnoirii în cauză.
Orice reînnoire solicitată este, în consecinţă, înscrisă
în Registrul Internaţional fără ca Biroul Internaţional
să se pronunţe asupra oportunităţii acesteia.

Regula 66. Examinarea la AGEPI
a cererii internaţionale de desen

şi model industrial

66.1. La data recepţionării Buletinului de Desene şi
Modele Internaţionale AGEPI îl înregistrează şi
selectează cererile conţinând desemnarea Republicii
Moldova ca stat în care se solicită protecţia desenului
şi modelului industrial. Buletinul de Desene şi Modele
Internaţionale este pus la dispoziţia tuturor persoa-
nelor interesate la biblioteca AGEPI.

66.2. Protecţia desenelor şi modelelor industriale,
obiecte ale înregistrării la Biroul Internaţional, este
determinată de dispoziţiile legislaţiei Republicii
Moldova în domeniul desenelor şi modelelor indus-
triale, pentru care se solicită protecţie pe cale
naţională şi sunt respectate toate cerinţele formale.

66.3.  Examinarea cererilor cu desemnarea Republicii
Moldova ca stat în care se solicită protecţia desenelor
şi modelelor industriale se efectuează în termen de 6
luni din data la care  AGEPI a recepţionat Buletinul de
Desene şi Modele Internaţionale.

66.4. Dacă în urma examinării se constată că desenul
sau modelul industrial  solicitat nu corespunde cel
puţin unei condiţii de acordare a protecţiei, solici-
tantului i se trimite un aviz de refuz provizoriu  în
termenul prevăzut la regula 66.3 din prezentul
Regulament.

66.5. Cererile internaţionale pentru care s-a emis
hotărârea de înregistrare se publică în BOPI al
Republicii Moldova. Datele privind desenele şi
modelele internaţionale înregistrate sunt urmă-
toarele:

(11) numărul înregistrării internaţionale

(15) data înregistrării internaţionale

(18) data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(23) datele privind prioritatea de expoziţie (data şi
locul)

(28) numărul de desene şi modele industriale din
cerere

(30) datele privind prioritatea convenţională (data şi
ţara)

51) indicii claselor conform CIDMI

(54) denumirea desenului şi modelului industrial (în
limbile română, franceză şi engleză)

(73) numele sau denumirea titularului;

numărul Buletinului de Desene şi Modele Interna-
ţionale în care a fost publicată înregistrarea.

66.6. În BOPI se publică, de asemenea, datele privind
reînnoirea termenului de valabilitate a înregistrării
internaţionale de desene şi modele industriale.
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Aprobat prin ordinul
Directorului General al AGEPI

nr. 122 din 2001.08.21

Regulament
privind depunerea şi examinarea petiţiilor

în cadrul AGEPI

1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de
depunere şi  examinare a petiţiilor în cadrul Agenţiei
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (în
continuare Agenţia).

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate
cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova cu privire
la procedura de depunere şi examinare a petiţiilor,
contestaţiilor şi plângerilor adresate de persoanele
fizice şi juridice  organelor de stat, întreprinderilor,
instituţiilor, organizaţiilor etc.

1.2. Prin petiţie, în sensul prezentului Regulament, se
înţelege orice propunere, cerere sau reclamaţie
(plângere), cu excepţia celor prezentate în confor-
mitate cu procedura de înregistrare a obiectelor  de
proprietate industrială.

Petiţia se depune în scris, în limba de stat sau într-o
altă limbă, în conformitate cu Legea cu privire la
funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii
Moldova.

Prin propunere se înţelege  o adresare ce conţine atât
indicarea unor neajunsuri în activitatea Agenţiei, care
nu sunt legate de încălcarea drepturilor şi intereselor
legitime ale petiţionarului, cât şi căile de înlăturare a
acestor lacune.

Prin cerere se înţelege  o adresare depusă în scopul
realizării drepturilor legitime şi intereselor personale
ale petiţionarului, care nu este legată de încălcarea
lor.

Prin reclamaţie se înţelege o adresare, având ca obiect
restabilirea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime
ale petiţionarului, dezacordul cu o hotărâre a Adminis-

traţiei Agenţiei ce lezează drepturile şi interesele legitime
ale petiţionarului, nemulţumirea faţă de acţiunea
(inacţiunea) angajaţilor Agenţiei sau care conţine o
indicaţie privind acţiunea ilegală a persoanelor
menţionate.

1.3. Prezentul Regulament include şi procedura de
examinare a petiţiilor în conformitate cu prevederile
Legii nr. 190-XIII din 19.07.1994  cu privire la petiţionare
şi Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat
referitoare la petiţiile persoanelor fizice, adresate
organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor Republicii Moldova,  aprobate prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 208 din
31 martie 1995.

2. Evidenţa şi înregistrarea petiţiilor

Toate categoriile de petiţii menţionate mai sus, fiind
depuse la Agenţie se înregistrează în aceeaşi zi de
colaboratorii Cancelariei.

Petiţiile recepţionate de şefii de secţii, în cadrul
audienţelor personale ale subalternilor, sunt înre-
gistrate şi examinate ulterior în aceeaşi ordine ca şi
cele parvenite prin intermediul poştei.

După înregistrare Cancelaria examinează petiţia,
stabileşte dacă în ultimii trei ani nu au fost recepţionate
de la aceeaşi persoană şi alte petiţii referitoare la
acelaşi subiect. Dacă a fost constatată o astfel de
petiţie, aceasta se anexează la ultima.

Petiţiile înregistrate în ordinea stabilită sunt prezentate
Directorului General al Agenţiei, care indică termenul
şi persoana responsabilă de executare, alte acţiuni.

În cazul în care termenul executării nu este indicat în
rezoluţia Directorului General, petiţiile se examinează
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în termenele prevăzute în pct. 3.2. al prezentului
Regulament.

3. Examinarea petiţiilor

Petiţiile depuse se examinează de către persoana
desemnată (persoanele desemnate) şi, conform
rezultatelor examinării, executorul perfectează
răspunsul corespunzător.

Executorul analizează, în primul rând, răspunsul dat
anterior, dacă există un asemenea răspuns, verificând
circumstanţele noi.

Dacă petiţia dată conţine aceleaşi cerinţe ca şi cea
precedentă, petiţionarul primeşte copia răspunsului
dat anterior. La decizia Directorului General al   Agenţiei
pot fi lăsate fără examinare:

! petiţiile anonime (în care lipseşte numele,
adresa ş i semnătura personală a petiţ io-
narului);

! petiţiile nelizibile  (sunt remise persoanelor ce
le-au prezentat, fiind indicat motivul);

! petiţiile, examinarea cărora nu ţine de compe-
tenţa Agenţiei (în termen de cinci zile ele sunt
expediate instanţei competente, informând
despre aceasta petiţionarul).

Nu se admite examinarea petiţiilor de persoanele,
acţiunile cărora sunt atacate, precum şi de cele care
sunt în legături de rudenie cu petiţionarul sau  sunt
direct interesaţi în soluţionarea acestor petiţii. În cazul
examinării petiţiei  referitoare la activitatea unui
salariat, conducătorul subdiviziunii din care face parte
persoana vizată poartă responsabilitate personală
pentru examinarea petiţiei în cauză.

3.1. Termenele examinării petiţiilor

Petiţiile se examinează în termen de până la o lună
de la data depunerii lor, iar cele care nu necesită
examinare sau control suplimentar - în termen de 15
zile, dacă pentru acest tip de petiţie nu este stabilită o
perioadă de examinare mai redusă.

În fiecare caz aparte Directorul General al Agenţiei
poate stabili un termen special de examinare.

În mod excepţional, termenul de examinare a petiţiei
poate fi prelungit cu o lună, dacă pentru soluţionarea

petiţiei în cauză sunt necesare un control special,
materiale suplimentare sau alte măsuri.

Petiţionarul este anunţat despre prelungirea terme-
nului de examinare a petiţiei, avizul corespunzător
fiindu-i expediat nu mai târziu de o lună de la data
depunerii ei.

3.2. Analiza petiţiilor

Executorul, împuternicit cu examinarea petiţiei,
determină obiectul şi motivele expuse, legătura lor cu
încălcarea sau lezarea drepturilor legitime ale petiţio-
narului, categoria la care se referă petiţia depusă.

3.2.1. La examinarea petiţiei atribuite la categoria
propuneri este necesar de evidenţiat recomandările
concrete cuprinse în petiţie.

Referitor la fiecare propunere se determină posibi-
litatea acceptării sau neacceptării acesteia, luându-
se  în consideraţie următoarele circumstanţe:

! reglementarea normativă a problemelor asupra
cărora este îndreptată propunerea;

! necesitatea includerii unor modificări în actele
normative, în cazul acceptării propunerii;

! formularea unor propuneri care necesită modi-
ficarea legislaţiei, activitate ce nu ţine de com-
petenţa Agenţiei;

! posibilitatea admiterii propunerii în cauză din
punct de vedere al procedurilor şi acţiunilor
întreprinse în cazul acceptării ei;

! posibilitatea aprobării propunerii, luându-se în
consideraţie alte particularităţi specifice pro-
blemei.

Recomandările acceptate se aplică la momentul
rezolvării problemelor la care se referă acestea.

Conform rezultatelor examinării propunerii, se
perfectează şi se expediază un aviz solicitantului. Dacă
propunerea nu este acceptată, solicitantul este
informat despre motivele neacceptării.

3.2.2. La examinarea petiţiei atribuite la categoria
cereri, este necesar de evidenţiat problema propusă
spre soluţionare.

Se verifică existenţa bazei legale şi posibilitatea de
realizare a acţiunii solicitate.
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Dacă se stabileşte suficienţa temeiurilor pentru
realizarea acţiunii solicitate, se iau  măsuri în vederea
satisfacerii cererii. Rezultatele analizei sunt comu-
nicate Directorului General al Agenţiei, care desem-
nează persoanele responsabile de rezolvarea
problemei în cauză.

În răspunsul dat solicitantului se comunică despre
acceptarea sau neacceptarea cererii; despre decizia
de realizare sau nerealizare a  acţiunii solicitate şi
motivele ei.

3.2.3. Cererile depuse în formă de contestaţie,
adresate Comisiei de Apel a AGEPI, se examinează
în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Apel.

3.2.4. La examinarea petiţiei atribuite la categoria
reclamaţii este necesar de analizat obiectivitatea
motivelor relatate în reclamaţie, adică se verifică dacă
acţiunile expuse în reclamaţie corespund prevederilor
actelor normative.

Dacă în urma analizei efectuate faptele din reclamaţie
se adeveresc,  reclamaţia se consideră întemeiată.

Conform rezultatelor examinării reclamaţiei, se perfec-
tează un proiect de răspuns care se prezintă pentru
semnare (aprobare) Directorului General al Agenţiei.

Dacă reclamaţia este considerată întemeiată, petiţio-
narului i se aduc scuzele de rigoare şi se iau măsurile
necesare pentru repunerea lui în drepturi.

Dacă reclamaţia este considerată neîntemeiată, în
răspuns se dau explicaţii referitoare la lipsa de temei
a pretenţiilor înaintate şi, în caz de necesitate, se indică
modul de contestare ulterioară a deciziei adoptate.

3.3.  Obligaţiile persoanelor responsabile
de examinarea petiţiilor

3.3.1. Petiţia depusă se examinează în conformitate
cu prevederile prezentului Regulament. Executarea ei
se ţine sub control, conform ordinii existente.

Se interzice de a efectua careva înscrieri sau notiţe
pe petiţiile depuse în formă scrisă, cu excepţia
procedurii prevăzute pentru prelucrarea documentelor.

3.3.2. După examinarea fiecărei petiţii se completează
o fişă de o formă stabilită (se anexează). Petiţionarului
i se remite un răspuns şi petiţia se scoate de la
controlul executării.

Dacă spaţiul fişei de înregistrare nu este suficient
pentru înscrierea informaţiei necesare, se perfectează
o anexă la fişă.

3.3.3. Răspunsul trebuie să fie semnat de persoana
responsabilă şi să conţină obligaţia examinării petiţiei
conform rezoluţiei Directorului General al Agenţiei.

Rezoluţia “Pentru pregătirea răspunsului” înseamnă
perfectarea şi remiterea răspunsului petiţionarului,
semnat de către autorul rezoluţiei.

Rezoluţia “Pentru răspuns” înseamnă că răspunsul
trebuie să fie perfectat şi transmis petiţionarului, fiind
semnat de către şeful secţiei, căruia îi este adresată
rezoluţia.

Dacă rezoluţia conţine o altă remarcă, problema
semnării răspunsului se decide de către Directorul
General al Agenţiei.

Dacă în conformitate cu decizia Directorului General
al Agenţiei răspunsul este semnat de către condu-
cătorul unei subdiviziuni a Agenţiei, atunci în răspuns
se indică această decizie.

Dacă examinarea petiţiei este pusă în sarcina a 2 sau
mai multe subdiviziuni, atunci subdiviziunea indicată,
în primul rând, va fi responsabilă de examinarea ei.
În cazul calificării petiţiei drept motivată, ea fiind vizată
cu rezoluţia “Pentru răspuns”, rezultatele examinării
şi propunerile referitoare la înlăturarea lacunelor
depistate se indică în fişa de înregistrare de şeful
subdiviziunii, care examinează plângerea şi se aduc
la cunoştinţa Directorului General al Agenţiei.

Şeful subdiviziunii care a informat Directorul General
al Agenţiei despre rezultatele examinării petiţiei
notează pe fişa de înregistrare “Raportat”  şi sem-
nează sub acest înscris.

Înregistrarea şi expedierea răspunsului se realizează
în conformitate cu ordinea de control a perfectării
documentelor.

4. Organizarea audienţei petiţionarilor

4.1. Şefii secţiilor organizează audienţa la adresarea
verbală a petiţionarilor. Rezultatele audienţei se
fixează conform prevederilor  prezentului Regu-
lament şi altor acte normative care reglementează
această procedură.
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4.2. Şefii secţiilor organizează audienţa petiţionarilor
în timpul stabilit pentru vizitatori, după o înscriere
prealabilă (sau la prezentare, cu condiţia coordonării
prealabile cu şeful secţiei), în probleme ce ţin de
competenţa acestora.

Înscrierea prealabilă la audienţă la Directorul General
al Agenţiei se fixează în Registrul de primire a cetă-
ţenilor (în continuare  Registru) după o formă stabilită,
prin telefon sau  direct de secretarul Directorului
General, de o altă persoană împuternicită.

Dacă a fost depusă o cerere în scris de audienţă la
Directorul General al Agenţiei, subalternul însărcinat
cu emiterea răspunsului coordonează necesitatea
organizării audienţei pentru persoana respectivă.
Dacă Directorul General al Agenţiei a decis să acorde
audienţă, data acesteia se fixează în Registru, iar
petiţionarul este informat în prealabil.

4.3. Audienţa presupune atât negocieri referitoare la
problemele abordate de petiţionar, cât şi familiarizarea

cu documentele prezentate de persoana respectivă
în timpul audienţei.

În timpul audienţei petiţionarul va profita de o atitudine
corectă ş i respectuoasă, cât ş i de examinarea
competentă şi completă a cererilor lui.

În cazul necesităţii unei examinări minuţioase a
documentelor prezentate sau menţionate în timpul
audienţei aceasta poate fi amânată.

Termenul pentru o nouă audienţă se fixează în
Registru. În caz de necesitate, la audienţă se invită
Directorul General al Agenţiei sau alţi colaboratori.

Rezultatele audienţei personale se fixează în fişa de
înregistrare a petiţiei. Dacă problema nu poate fi
soluţionată în cadrul audienţei date, este necesar ca
petiţionarul să depună o cerere în scris, care se
înregistrează, se ţine sub control, se examinează în
ordinea stabilită pentru petiţii şi se atenţionează
persoana respectivă asupra dreptului ei de a se
adresa în organele respective.
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Fişă de evidenţă şi control
Petiţionarul

(Numele, prenumele, adresa, telefonul)

Petiţii anterioare                                               nr.            din

Tipul petiţiei                                                     pe             file

Autorul, data

indicele scrisorii de însoţire

Data, nr. de intrare

Conţinutul succint

Executantul

Rezoluţia

Autorul rezoluţiei

Termenul de rezolvare

ANEXĂ
la Regulamentul privind depunerea

şi examinarea petiţiilor în cadrul AGEPI
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X
Materiale de informare
din domeniul propriet=\ii

intelectuale

Capitolul insereazã texte ale convenþiilor ºi tratatelor internaþionale la care Republica Moldova este
parte, ale acordurilor regionale ºi bilaterale; regulamente, instrucþiuni, clasificãri, norme OMPI; alte

materiale de informare din domeniul protecþiei proprietãþii intelectuale.

The Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic of
Moldova is party, of the  regional and bilateral agreements;  regulations, instructions, classifications,

the WIPO standards; other information materials in the field of intellectual property protection.
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Începând cu 1 ianuarie 2002, „Clasificarea
Internaþionalã a produselor ºi serviciilor în scopul
înregistrãrii mãrcilor” va apãrea într-o nouã ediþie, a
8-a, care include modificãri referitoare la ediþia actualã,
în special au fost create 3 clase noi (clasele 43-45).

Codul (511) va fi urmat de abrevierea “NCL (8)”,
fiind prezentat astfel în certificatele de înregistrare ºi
în buletinele oficiale de proprietate industrialã.

În conformitate cu  recomandarea Biroului
Internaþional al OMPI, nu se va recurge la reclasi-
ficarea listei produselor ºi serviciilor depusã pentru
înregistrarea internaþionalã dupã 31 decembrie 2001.

Tratatul de la Budapesta privind
recunoaºterea internaþionalã

a depozitului microorganismelor
în scopul asigurãrii protecþiei prin

brevete: ultimele modificãri ale taxelor
ºi denumirilor instituþiilor

Modificarea taxelor percepute de
Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

La 20 iulie 2001 Oficiul European de Brevete a
anunþat despre modificarea taxelor pentru depunerea
microorganismelor la Centraalbureau voor Schim-
melcultures (CBS), autoritate de depozit internaþional
constituitã în conformitate cu Tratatul de la Budapesta
privind recunoaºterea internaþionalã a depozitului
microorganismelor în scopul asigurãrii protecþiei prin
brevete, semnat la 28 aprilie 1977 ºi modificat la 26
septembrie 1980.

Noile taxe vor fi în vigoare cu începere de la 1
ianuarie 2002.

În conformitate cu Regula 12.2 din Regula-
mentul de aplicare a Tratatului de la Budapesta, se
modificã taxele pentru:

1. Depozitarea pe o perioadã de 30 de ani
(Regula 11.4(g)) - 650 EUR

ORGANIZAÞIA MONDIALÃ DE PROPRIETATE INTELECTUALÃ

(OMPI) INFORMEAZÃ

O nouã ediþie a Clasificãrii de la Nisa

2. Transformarea depozitului constituit în afara
Tratatului într-un depozit conform Tratatului de la
Budapesta - 650 EUR

3. Pãstrarea stocului de materie pentru depo-
zitare pentru 30 de ani

un set de 10 fiole de materie solid-congelatã -
125 EUR

un set de 10 fiole de paie congelate - 175 EUR

4. Eliberarea declaraþiei privind viabilitatea
microorganismelor (Regula 10.2(e))

în cazul în care se efectueazã controlul viabilitãþii
- 80 EUR

în cazul în care este întemeiatã pe cel mai re-
cent control al viabilitãþii - 25 EUR

5. Comunicarea informaþiei privind microorga-
nismele (Regula 7.6) - 25 EUR

6. Atestarea primirii în conformitate cu Regula
8.2 - 25 EUR

7. Remiterea de eºantioane

în conformitate cu Regulile 11.2(ii), 11.3(a) ºi
11.3(b) - 100 EUR

în conformitate cu Regula 11.2(1) - 40 EUR

agar denaturat - 40 EUR

fiolã solid-congelatã - 15 EUR

Suprataxa pentru acoperirea serviciilor bancare
ºi costurilor administrative - 10 EUR

Modificarea taxelor percepute de Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und

Zellkulturen GmbH (DSMZ)

La 20 iulie 2001 Oficiul European de Brevete a
anunþat despre modificarea taxelor pentru depunerea
microorganismelor la Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ),
autoritate de depozit internaþional constituitã în
conformitate cu Tratatul de la Budapesta privind
recunoaºterea internaþionalã a depozitului micro-
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organismelor în scopul asigurãrii protecþiei prin
brevete, semnat la 28 aprilie 1977 ºi modificat la 26
septembrie 1980.

Noile taxe vor fi în vigoare cu începere de la
1 ianuarie 2002.

În conformitate cu Regula 12.2 din Regula-
mentul de aplicare a Tratatului de la Budapesta, se
modificã taxele privind

1. a) Depozitarea în conformitate cu Regula
12.1(a)(i)

Pentru bacterii, fungi, plasmide, bacteriofagi ºi
viruºi de plante - 750 EUR

Pentru celule de plante, celule umane, celule
animale ºi embrioni - 1,350 EUR

b) Transformarea depozitului constituit în afara
Tratatului într-un depozit conform Tratatului de la
Budapesta

Pentru bacterii, fungi, plasmide, bacteriofagi ºi
viruºi de plante - 750 EUR

Pentru celule de plante, celule umane, celule
animale ºi embrioni - 1,350 EUR

c) Prelungirea duratei de depozitare în confor-
mitate cu Regula 9 din Regulament, pe an

Pentru bacterii, fungi, plasmide, bacteriofagi ºi
viruºi de plante - 25 EUR

Pentru celule de plante, celule umane ºi
animale, embrioni - 45 EUR

2. Eliberarea declaraþiei privind viabilitatea
microorganismelor (Regula 12.1(a)(iii))

în cazul în care se efectueazã controlul viabilitãþii
- 110 EUR

în cazul în care este întemeiatã pe cel mai re-
cent control al viabilitãþii - 45 EUR

3. Remiterea de eºantioane în conformitate cu
Regula 12.1(a)(iv)  - 110 EUR

4. Comunicarea informaþiei în conformitate cu
Regula 7.6 - 45 EUR

5. Eliberarea certificatului în conformitate cu
Regula 8.2 - 45 EUR

De regulã, taxele referitoare la punctele 1, 2, 4,
5 (servicii prestate în cadrul Republicii Federale
Germania) sunt supuse taxei pe valoare adãugatã, la
rata de 7%, taxã impusã pãrþilor RFG unde eºantioa-
nele sunt remise.

Taxa de rambursare, la rata de 7%, trebuie
achitatã în EUR

Pentru fiecare facturã strãinã se încaseazã o taxã
de 20 EUR pentru  acoperirea serviciilor bancare.

Schimbarea denumirii Institutului
Internaþional de Micologie (IMI) ºi noile taxe

percepute de IMI

 La 5 iulie 2001 Guvernul Regatului Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord a anunþat despre schim-
barea denumirii Institutului Internaþional de Micologie
(IMI) ºi noile taxe percepute de IMI, autoritate de depozit
internaþional constituitã în conformitate cu Tratatul de
la Budapesta privind recunoaºterea internaþionalã a
depozitului microorganismelor în scopul asigurãrii
protecþiei prin brevete, semnat la 28 aprilie 1977 ºi
modificat la 26 septembrie 1980.

Noile taxe sunt în vigoare de la 1 aprilie curent.

1. În conformitate cu Regula 12.2 din Regula-
mentul de aplicare a  Tratatului de la Budapesta,
s-au modificat taxele pentru:

Depozitarea fiecãrei specii - 600 lire sterline

Eliberarea declaraþiei privind viabilitatea - 80 lire
sterline

Remiterea de mostre (Regula 11.2 sau 11.3) -
55 lire sterline

Atestarea - 25 lire sterline

Comunicarea în conformitate cu Regula 7.6 - 25
lire sterline

2. În conformitate cu Regula 3.1(b) din Regula-
mentul de aplicare a Tratatului de la Budapesta,
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord anunþã
despre schimbarea denumirii Institutului Internaþional
de Micologie în CABI BIOSCIENCE, UK Centre,
pãstrând aceeaºi adresã. Personalul ºi utilajul
Colecþiei de Resurse Genetice, cât ºi colecþia de culturi,
au rãmas aceleaºi, pãstrând acelaºi acronim (IMI).

3. În conformitate cu Regula 3.3 din Regula-
mentul de aplicare a Tratatului de la Budapesta,
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord anunþã
extinderea depozitului de organisme în scopul
protecþiei prin brevete prin includerea nematozilor.
Aceste organisme sunt susþinute taxonomic datoritã
comasãrii CABI BIOSCIENCE, UK Centre cu un
institut conex, Institutul Internaþional de Parazitologie.
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Limitarea Statutului Autoritãþii Internaþionale
de Depozitare, clarificarea tipurilor de viruºi

acceptaþi, extinderea listei de tipuri de
microorganisme acceptate ºi schimbarea
denumirii Biroului de Microbiologie al
Centrului de Sãnãtate Canada (BMHC)

La 13 august 2001 Guvernul Canadei a anunþat
despre:

limitarea Statutului Autoritãþii Internaþionale de
Depozitare (AID) a Biroului de Microbiologie al
Centrului de Sãnãtate Canada (BMHC), auto-
ritate de depozit internaþional constituitã în
conformitate cu Tratatul de la Budapesta privind
recunoaºterea internaþionalã a depozitului
microorganismelor în scopul asigurãrii protec-
þiei prin brevete, semnat la 28 aprilie 1977 ºi
modificat la 26 septembrie 1980;

clarificarea tipurilor de viruºi acceptaþi de BMHC;

· extinderea listei de tipuri de microorganisme
acceptate de BMHC;

schimbarea denumirii BMHC în „National Micro-
biology Laboratory, Health Canada (NMLHC)”.

Conform art. 8(2)(b) al Tratatului de la Buda-
pesta ºi regulii 4(2)(c) din Regulamentul la acest
Tratat, limitarea Statutului IDA privind organismele
„protozoa” este în vigoare de la 13 noiembrie 2001.

În conformitate cu Tratatul de la Budapesta ºi
cu Regulamentul la acest Tratat, IDA Bureau of Micro-
biology, Health Canada, cu localul, 1015 Arlington
Street, Winnipeg, MB, Canada, R3E 3R2, prezintã
urmãtoarele modificãri privind  termenele de operare
în calitate de Autoritate Internaþionalã de Depozitare:

1. Ca rezultat al reorganizãrilor recente în cadrul
Health Canada, IDA Bureau of Microbiology nu mai
poate asigura experienþa necesarã pentru a efectua
depozitarea protozoarelor. În acest context solicitãm
retragerea organismelor menþionate, în conformitate
cu art. 8.2(a) al Tratatului de la Budapesta.

2. Trebuie efectuatã clarificarea tipurilor de viruºi
acceptaþi. Pot fi acceptaþi doar viruºii care pot fi cultivaþi
ºi li se asigurã viabilitatea în cadrul culturii celulare
(AID nu dispune de resurse, care necesitã gazde
animale sau metodologie potrivitã). La moment nici
unul dintre aceste microorganisme nu a fost depozitat.

3. În conformitate cu Regula 3.3 a Regula-
mentului, se cere extinderea listei de microorganisme
acceptate, fungi ºi fermenþi privind sãnãtatea umanã.

Lista revizuitã a microorganismelor acceptate
prevãzutã în paragraful 5 al Declaraþiei de Asigurare
trebuie sã includã:

...viruºi animali cu gradul de risc 1, 2, 3 care pot
fi cultivaþi în culturi celulare, bacterii cu gradul de risc
1, 2, 3, toþi bacteriofagii, toate celulele de mamifere ºi
toate genurile clonate. Vor fi acceptaþi ºi toþi vectorii de
fag, plasmide, fermenþi, hibridome, fungi ºi alte
materiale.

4. Ca rezultat al reorganizãrilor recente în cadrul
Health Canada, Biroul de Microbiologie a obþinut un
nou statut, denumirea lui oficialã fiind National Micro-
biology Laboratory, cu adresa:

International Depositary Authority of Canada
National Microbiology Laboratory, Health

Canada (NMLHC)
Canadian Science Centre for Human and Ani-

mal Health
1015 Arlington Street
Winnipeg, MB
Canada
R3E 3R2
Tel: +1 (204) 789-2070
Fax: +1 (204) 789-2097

*  *  *
 La 27 septembrie 2001 Guvernul Republicii

Moldova a depus instrumentele de ratificare a
Tratatului privind dreptul brevetelor (PLT).

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica
Moldova la data îndeplinirii cerinþelor de ratificare în
conformitate cu articolul 21(1) al Tratatului menþionat.

 La 19 iulie 2001 Guvernul Irlandei a depus
instrumentele de ratificare a Protocolului referitor la
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaþionalã a mãrcilor. Protocolul menþionat a intrat
în vigoare cu privire la Irlanda la 19 octombrie 2001.

 La aceeaºi datã Guvernul Republicii Belarus
a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la
Budapesta privind recunoaºterea internaþionalã a
depozitului microorganismelor în scopul asigurãrii
protecþiei prin brevete.

Tratatul a intrat în vigoare cu privire la Republica
Belarus la 19 octombrie 2001.

 La 24 iulie 2001 Guvernul Republicii Arme-
nia a depus declaraþiile privind Protocolul referitor la
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaþionalã a mãrcilor:
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1) în conformitate cu art. 5(2)(d) din Protocolul
de la Madrid (1989), conform prevederilor art. 5(2)(b)
din Protocolul menþionat, termenul-limitã de un an
prevãzut la art. 5(2)(a) din Protocol pentru exercitarea
dreptului de notificare a unui refuz de protecþie este
prelungit pânã la 18 luni;

2) în conformitate cu art. 8(7)(a) din Protocolul
de la Madrid (1989), referitor la fiecare înregistrare
internaþionalã în care este menþionatã, conform art. 3
ter al Protocolului, precum ºi la reînnoirea oricãrei
dintre aceste înregistrãri internaþionale, Republica
Armenia doreºte sã obþinã o taxã individualã în locul
cotei pãrþi ce-i revine din veniturile suplimentare ºi din
cele complementare.

Declaraþiile sunt în vigoare cu privire la Repub-
lica Armenia începând cu 24 octombrie 2001.

 La 26 iulie 2001 Guvernul Sultanatului Oman
a depus instrumentele de aderare la Tratatul de
cooperare în domeniul brevetelor (PCT). Tratatul a
intrat în vigoare cu privire la Sultanatul Oman la 26
octombrie 2001.

 La 15 august 2001 Guvernul Republicii Zam-
bia a depus instrumentele de aderare la Protocolul
referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregi-
strarea internaþionalã a mãrcilor. Protocolul este în
vigoare cu privire la Republica Zambia începând cu
15 noiembrie 2001.

 La aceeaºi datã Guvernul Republicii Zam-
bia a depus instrumentele de aderare la Tratatul de
cooperare în domeniul brevetelor (PCT).

Tratatul a intrat în vigoare cu privire la Republica
Zambia la 15 noiembrie 2001.

 La 10 septembrie 2001 Guvernul Republicii
Tunisia a depus instrumentele de aderare la Tratatul
de cooperare în domeniul brevetelor (PCT).

Tratatul va intra în vigoare cu privire la Repub-
lica Tunisia la 10 decembrie 2001.

 La 17 septembrie 2001 Guvernul Republicii
India a depus instrumentele de aderare la Tratatul de
la Budapesta privind recunoaºterea internaþionalã a
depozitului de microorganisme în scopul asigurãrii
protecþiei prin brevete. Tratatul va intra în vigoare cu
privire la Republica India la 17 decembrie 2001.

 La 25 septembrie 2001 Guvernul statului Saint
Lucia a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul
de la Viena privind instituirea clasificãrii internaþionale a
elementelor figurative ale mãrcilor (1973).

Tratatul va intra în vigoare cu privire la Saint Lucia
la 25 decembrie 2001.

 La 10 octombrie 2001 Guvernul Republicii
Cehia a depus instrumentele de aderare la Tratatul
OMPI privind interpretãrile ºi fonogramele.

Tratatul va intra în vigoare cu privire la Repub-
lica Cehia la data îndeplinirii cerinþelor de aderare în
conformitate cu articolul 29 al Tratatului menþionat.

 La aceeaºi datã Guvernul Republicii Cehia
a depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI
privind dreptul de autor.

Tratatul va intra în vigoare cu privire la Repub-
lica Cehia la data îndeplinirii cerinþelor de aderare în
conformitate cu articolul 20 al Tratatului menþionat.

 La 12 octombrie 2001 Guvernul Republicii
Uzbekistan a depus instrumentele de aderare la
Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea
internaþionalã a brevetelor.

Aranjamentul va intra în vigoare cu privire la
Republica Uzbekistan la 12 octombrie 2002.

 La aceeaºi datã Guvernul Republicii
Uzbekistan a depus instrumentele de aderare la
Tratatul de la Budapesta privind recunoaºterea
internaþionalã a depozitului microorganismelor în
scopul asigurãrii protecþiei prin brevete.

Tratatul va intra în vigoare cu privire la Repub-
lica Uzbekistan la 12 ianuarie 2002.

 Guvernul Republicii Uzbekistan a depus la
aceeaºi datã ºi instrumentele de aderare la Aranja-
mentul de la Nisa privind clasificarea internaþionalã a
produselor ºi serviciilor în scopul înregistrãrii mãrcilor.

Aranjamentul va intra în vigoare cu privire la
Republica Uzbekistan la 12 ianuarie 2002.

 La 18 octombrie 2001 Guvernul Republicii
Belarus a depus instrumentele de aderare la Protoco-
lul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind
înregistrarea internaþionalã a mãrcilor. La instrumentele
de aderare au fost anexate urmãtoarele declaraþii:

1) în conformitate cu art. 5(2)(d) din Protocolul
de la Madrid (1989), conform prevederilor art. 5(2)(b)
din Protocolul menþionat, termenul-limitã de un an
prevãzut la art. 5(2)(a) din Protocol pentru exercitarea
dreptului de notificare a unui refuz de protecþie este
prelungit pânã la 18 luni;

2) în conformitate cu art. 8(7)(a) din Protocolul
de la Madrid (1989), referitor la fiecare înregistrare
internaþionalã în care este menþionatã, conform art. 3
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ter al Protocolului, precum ºi la reînnoirea oricãrei
dintre aceste înregistrãri internaþionale, Republica
Belarus doreºte sã obþinã o taxã individualã în locul
cotei pãrþi ce-i revine din veniturile suplimentare ºi din
cele complementare.

Protocolul va intra în vigoare cu privire la Repub-
lica Belarus la 18 ianuarie 2002.

 La 18 octombrie 2001 Guvernul Republicii
Mozambic a depus instrumentele de aderare la
Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea interna-
þionalã a produselor ºi serviciilor în scopul înregistrãrii
mãrcilor.

Aranjamentul va intra în vigoare cu privire la
Republica Mozambic la 18 ianuarie 2002.

Seminar

Sistemul  de la Madrid privind înregistrarea
internaþionalã a mãrcilor

În perioada 7-8 martie 2002 OMPI organizeazã
Seminarul referitor la sistemul de la Madrid privind
protecþia internaþionalã a mãrcilor.

Seminarul va avea loc la sediul OMPI, 34, chemin
des Colombettes, Geneva (Elveþia), aula B. Începutul
la 7 martie ora 10.00 (înregistrarea se va începe la
ora 9.30). Lucrãrile seminarului se vor desfãºura în
limba englezã.

Documentele de lucru - copia textelor Aranja-
mentului de la Madrid, Protocolului la acest Aranjament
ºi Regulamentului comun, precum ºi copia Ghidului
pentru înregistrarea internaþionalã a mãrcilor în
conformitate cu Aranjamentul de la Madrid ºi Proto-

colul referitor la acest Aranjament vor fi expediate
tuturor participanþilor.

Informaþii la tel: (+41-22) 909 70 00,
(+41-22) 909 70, fax: (+41-22) 909 70 21, Oficiul de
Turism Geneva

Informaþii suplimentare:

Mrs. J. Tao

Information Officer

Legal Section

International Registrations

Department World Intellectual Property Organi-
zation (WIPO)

34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Geneva 20

tel: (+41-22) 338 95 20, fax: (+41-22) 740 14 29

Mãrcile – pe Internet

Institutul Federal de Proprietate Intelectualã din
Elveþia aduce la cunoºtinþã cã, începând cu 1 ianuarie
2002, din considerente financiare, în „Swiss Patent,
Industrial  Design ant Trademark  Journal” nu va fi
publicat compartimentul IV referitor la mãrci. Publi-
caþiile privind mãrcile vor putea fi accesate pe pagina
web: www.ige.ch,”Swissreg” (registrul PI).

Pentru informaþii suplimentare:

Mrs. Yvonne Kohler

Director Of Marketing Section

Tel.: +41 (0) 31 324 15 17

e-mail: yvonne.kohler@ipi.ch
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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. Потребители этой информации смогут проследить юридическое
положение заявок на получение охраны, запатентованных и зарегистрированных объектов
промышленной собственности на территории Республики Молдова. Бюлетень содержит
специализированные ежемесячные и полугодичные 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 èíôîðìàöèÿÎáùàÿ èíôîðìàöèÿÎáùàÿ èíôîðìàöèÿÎáùàÿ èíôîðìàöèÿÎáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести в Государственном
Агентстве по Охране Промышленной Собственности,  ул. Андрей Дога 24/1, цена одного экземпляра - 20 лей.

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
KY Каймановы Острова
KZ 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
МК Македония(бывшая

Республика
Югославия)

ML Мали
ММ Мианмар
MN Монголия
МО Макао
МР Острова Северной

Марианы
MR Мавритания
MS Монтсеррат
МТ Мальта
MU Маврикий
MV Мальдивы
MW Малави
МХ Мексика
MY Малайзия
MZ Мозамбик
NA Намибия
NE Нигер
NG Нигерия
NI Никарагуа
NL Нидерланды
NO Норвегия
NP Непал
NR Науру
NZ Новая Зеландия
OM Оман
РА Панама
РЕ Перу
PG Папуа-Новая Гвинея
РН Филиппины
РК Пакистан

PL Польша
РТ Португалия
PW Палау
PY Парагвай
QA Катар
RO Румыния
RU Российская

Федерация
RW Руанда
SA Саудовская Аравия
SB Соломоновы

острова
SC Сейшельские

Острова
SD Судан
SE Швеция
SG Сингапур
SH Остров Святой

Елены
SI Словения
SK Словакия
SL Сьерра-Леоне
SM Сан-Марино
SN Сенегал
SO 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
TZ Танзания
UA Украина
UG Уганда
US США
UY Уругвай
UZ Узбекистан
VA Ватикан
VC Сан-Винсент

и Гренадины
VE Венесуэла
VG Виргинские

Острова
(Британские)

VN Вьетнам
VU Вануату
WS Самоа
YE Йемен
YU Югославия
ZA Южно-Африканская

Республика
ZM Замбия
ZW 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
собственноссти (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
AZ 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
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
FK Фолклендские

(Мальвинские)
Острова

FO Острова Фаро
FR Франция
GA Габон
GB Соединенное

Королевство
GD Гренада
GE Грузия
GH Гана
GI Гибралтар
GL Гренландия
GM Гамбия
GN Гвинея
GQ Экваториальная

Гвинея
GR Греция
GS 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
ÈçîáðåòåíèÿÈçîáðåòåíèÿÈçîáðåòåíèÿÈçîáðåòåíèÿÈçîáðåòåíèÿ

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. и Закона № 1079-XIV îò 23.06.2000 ã.

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 INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Номер патента
(13) Код вида документа в соответствии со

Стандартом СТ. 16 ВОИС
(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  выдачу патента непрошедшей
экспертизу

(43) Дата публикации решения о выдаче патента
под ответственность заявителя

(44) Дата публикации решения о выдаче патента,
прошедшего экспертизу по cуществу

(45) Дата выдачи патента
(51) Международная патентная классификация
(54) Название изобретения
(56) Список документов-прототипов
(57) Реферат или формула изобретения
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки,

из которой выделен настоящий документ
(71) Имя заявителя, код страны (СТ. 3 ВОИС)
(72) Имя изобретателя, код страны (СТ. 3 ВОИС)
(73) Имя патентовладельца, код страны (СТ. 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
(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)

 КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ CT. 16 ВОИС

А - Удовлетворение жизненных потребностей
человека.

В - Различные технологические процессы.
С - Химия и металлургия.
D - Текстиль и бумага.
E - Строительство. Горное дело.
F - Механика: освещение, отопление,

двигатели и насосы, оружие и бое-
припасы, взрывные работы.

G - Физика.
H - Электричество.

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
изобpетения 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).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
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КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ  В ОФИЦИАЛЬНОМ  БЮЛЛЕТЕНЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ СT. 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 ÇBZ9A ÇBZ9A ÇBZ9A ÇBZ9A Çàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿàÿâêè 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 не полными 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 2000 0015 (13) A
(54) Мельница для измельчения и резания

кормов
(57) Изобретение относится к пищевой промы-

шленности, в частности к мельницам для
измельчения и резания кормов.
Мельница содержит раму, бункера, опорную
плиту, камеру для измельчения, сито.
Опорная плита установлена горизонтально
на ножки рамы. В верхней части опорной
плиты установлены два бункера, опорный
узел с подшипниками, магнитная колонка,
а в нижней ее части установлены верти-
кально камера для измельчения, выполнен-
ная в виде цилиндра, и выпускной патрубок.
Сито установлено между нижним концом
цилиндра и верхним концом выпускного
патрубка. Внутри камеры для измельчения
размещен вертикально приводной вал,

один конец установлен в опорный узел с
подшипниками, а на другом конце прикре-
плен диск горизонтально поверхности сита.
В нижней части диска на расстоянии 3…5
мм параллельно поверхности сита прикре-
плены плоские ножи. Продольные стороны
ножей имеют скосы с остриями, сформиро-
ванные наклонными плоскостями и уста-
новленные под углом 26…30° к поверхности
ножа. Скосы размещены: с тыльной сторо-
ны - над ножом, с лицевой стороны - снизу
или над ножом.
Результат заключается в сокращении числа
измельчающих деталей и улучшении ка-
чества готовых продуктов.

П. формулы: 6
Фиг.: 6
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FF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòûFF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòûFF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòûFF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòûFF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâðåøåíèÿ 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 2001 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. и Закона № 1079-XIV от 23.06.2000.
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(11) 1773 (13) F1
(54) Метод определения морозостойкости

растений винограда
(57)  Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству,  в частности, к  виноградарству, к
определению морозостойкости растений
винограда.
Сущность изобретения состоит в разработке
метода определения морозостойкости
растений винограда, который включает
отбор средних проб от исследуемого рас-
тения, их замораживание в специальной
термобарокамере, приготовление образ-
цов луба/глазков, их лиофилизацию и из-
мельчение до порошкообразного состоя-
ния, экстрагирование углеводов и их  препа-
ративное хроматографическое разделение
в тонком слое на силикагеле, элюирование
гексоз  глюкозы и фруктозы, снятие их
спектров в инфракрасной области и изме-
рение  оптических плотностей растворов в
области полос поглощения, соответствую-
щих асимметричным валентным колеба-
ниям νas. OH (D1)  и  νas.CH2 (D2). Определение
морозостойкости растений осуществляют на
основе сравнительного анализа соотно-
шений D1/D2 для испытуемого растения и
известного сорта. Чем соотношение D1/D2

для испытуемого растения больше по срав-
нению с известным сортом, тем выше
морозостойкость растений.
Результат состоит в повышении точности
определения морозостойкости растений
винограда.

П. формулы: 1

(11) 1774 (13) F1
(54) Антимутагенный агент
(57) Изобретение относится к антимутагенезу, в

частности, к защите растений и  может быть
использовано в генетике и селекции.
Сущность изобретения состоит в том, что
предложено использование ванадиевофос-
форной кислоты в качестве антимутагенного
агента для растений.
Результат изобретения состоит в активиза-
ции физиолого-биохимических процессов.

П. формулы: 1

(11) 1775 (13) F1
(54) Сок фруктово-овощной с мякотью
(57) Изобретение относится к пищевой промы-

шленности, а именно к производству соков
и напитков с мякотью.
Сок фруктово-овощной с мякотью содержит,
в мас. %: сок виноградный - 25…30, пюре из
тыквы - 15…20, пюре из моркови - 12…18,
из черноплодной рябины - 8…15 и сахарный
сироп c концентрацией 15…18% - 17…40.
Результат состоит в расширении ассорти-
мента соков с мякотью, увеличении содер-
жания витаминов и обогащении конечного
продукта микроэлементами магния и йода.

П. формулы: 1

(11) 1776 (13) F2
(54) Способ получения консервированного

фруктового десерта
(57) Изобретение относится к пищевой промы-

шленности, а именно к способам получения
консервированных десертных продуктов на
основе сушеных слив.
Способ включает предварительную обра-
ботку сушеных слив, удаление косточек,
фарширование их ядром ореха, бланширо-
вание фаршированных слив в углеводсодер-
жащем растворе с концентрацией 65…75
мас.% при температуре 85…107°C в тече-
ние 10…15 мин, укладывание их в тару,
заполнение тары алкогольсодержащим
раствором крепостью 16…55 об. % и укупо-
ривание тары.
Результат состоит в повышении биологичес-
кой ценности, вкусовых и потребительских
свойств консервированных фруктовых де-
сертов на основе сушеных слив.

П. формулы: 3

(11) 1777 (13) F1
(54) Виноградно-ягодный безалкогольный

напиток
(57) Изобретение относится к пищевой промы-

шленности, а именно к производству соков
и безалкогольных напитков.
Виноградно-ягодный безалкогольный на-
питок содержит, в мас. %: сок виноградный
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- 30…40, сок черноплодной рябины -
15…30, сахарный сироп с концентрацией
12…15% - 40…45.
Результат состоит в  увеличении содержания
витаминов С, β-каротина, РР, минеральных
веществ, а также в расширении ассорти-
мента.

П. формулы: 1

(11) 1778 (13) F1
(54) Метод герниопластики послеоперацион-

ных вентральных срединных гигантских
рецидивных   грыж

(57) Изобретение относится к медицине, а имен-
но к хирургии.
Сущность изобретения заключается в том,
что выполняют два полуовальных разреза
от мечевидного отростка до лобка, иссекают
кожу и подкожную жировую клетчатку,
готовят два аутодермальных трансплантата
и аутодермальную полоску. Затем иссекают
грыжевой мешок, мобилизуют апоневроз
передней брюшной стенки от подкожно-
жировой клетчатки, заходя латеральнее
параректальных линий на 1…2 см. С обеих
сторон рассекают апоневроз наружных и
внутренних косых мышц живота по пара-
ректальной линии, перемещают прямые
мышцы живота с влагалищами медиально
до полной адаптации краев, фиксируют их
по белой линии живота аутодермальной
полоской, на которую накладывают погру-
жающие узловые швы. Параректальные
мышечно-апоневротические дефекты за-
крывают однослойными аутодермальными
трансплантатами и рану  ушивают.

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 1779 (13) F1
(54) Дерматологическая пленкообразующая

композиция с юглоном (варианты)
(57) Изобретение относится к фармакологии, в

частности к средствам,  которые образуют
при испарении пленки с бактерицидными   и
противогрибковыми свойствами.
Сущность изобретения состоит в том, что
дерматологическая пленкообразующая

композиция, содержит  активный ингре-
диент юглон, пленкообразующий агент
Eudragit L (вариант 1)  или  этилцеллюлозу
(вариант 2),  лимонную кислоту в качестве
стабилизатора, глицерин и бензиловый
спирт как пластификаторы и этиловый спирт
в следующем  соотношении (мас.%):
юглон 0,10...0,30
лимонная кислота 0,01...0,20
Eudragit L 4,00...6,00 (вариант 1)
этилцеллюлоза 2,00...4,00 (вариант 2)
глицерин 1,50...3,00  (вариант 1)

2,00...5,00 (вариант 2)
бензиловый спирт 3,00...7,00 (вариант 1)

4,00...6,00  (вариант 2)
этиловый спирт  остальное.

П. формулы: 2

(11) 1780 (13) F1
(54) Метод лечения пациентов с циррозом

печени
 (57) Изобретение относится к медицине, а

именно к гепатологии.
Сущность изобретения заключается в том,
что пациентам с циррозом печени одно-
временно с введением гепатопротекторов
и витаминов дополнительно в течение
27…35 дней назначают losartan по
0,0125…0,025 г один раз в день per os.

П. формулы: 1

(11) 1781 (13) F1
(54) Метод профилактики образования рубцов
(57) Изобретение относится к косметической

дерматологии и предназначено для пре-
дотвращения появления рубцов на коже
после криотерапии и проведения хирур-
гических операций.
Сущность изобретения заключается в том,
что на кожу в месте оперативного воздей-
ствия после его окончания в течение 2…3
часов наносят лекарственное средство,
содержащее в качестве активного агента
изониазид в эффективном количестве.

П. формулы: 4
Фиг.: 2
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(11) 1782 (13) F1
(54) Способ стимулирования продуктивности

пушных кроликов
(57) Изобретение относится к зоотехнии, в част-

ности к кролиководству, и может быть ис-
пользовано для увеличения продуктивности
пушных кроликов.
Предложенный способ стимулирования
продуктивности пушных кроликов включает
введение стимулятора, в качестве которого
используется лечебный препарат, содер-
жащий экстракт биомассы штамма циано-
бактерии Spirulina platensis CNM-CB-02 в
концентрации 0,1…1,0 % сухого вещества в
физиологическом растворе, который вво-
дится внутримышечно три раза до и после
снятия пуха в дозе 0,1…2,5 мл на 1 голову.
Результат соcтоит в увеличении показателей
продуктивности животного за счет улучшения
метаболических процессов в организме.

П. формулы: 1

(11) 1783 (13) F1
(54) Метод лечения эпилепсии
(57) Изобретение относится к медицине, а

именно к неврологии.
Сущность изобретения заключается в том,
что одновременно с введением противо-
судорожных препаратов  в течение 50…70
дней вводят Gotu Cola по 90…740 мг и Cal
Mag Chelate TM  по 1,2…4,6 г1…2 раза в день.

П. формулы: 1

(11) 1784 (13) F1
(54) Теннисная ракетка
(57) Изобретение относится к спорту, в частности

к теннисным ракеткам.
Теннисная ракетка содержит рукоятку и
обод, на котором натянута струнная сетка.
С одной и с другой стороны струнной сетки,
на расстоянии от нее, натянуты дополни-
тельные продольные струны.
Результат состоит в возможности сооб-
щения мячу, помимо прямолинейного, еще
и вращательного движения.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 1785 (13) B2
(54) Устройство для очистки плоских сит
(57) Изобретение относится к пищевой промы-

шленности, в частности к устройствам для
очистки плоских сит.
Устройство содержит ударные элементы,
которые размещены внутри рамы с пер-
форированным ситом и поддоном. Ударный
элемент выполнен в виде диска с цилин-
дрической опорой в виде стержня, жестко
соединенного с диском по продольной оси,
или выполненного цельным, или в виде
винтовой пружины, жестко закрепленной
верхним концом к диску, а нижним - к
поверхности поддона. На поверхности
поддона закреплены цилиндрические
ячейки. Нижняя часть цилиндрической
опоры размещена внутри цилиндрической
ячейки. Ударный элемент опирается на
поверхность поддона и свободно пере-
мещается как на ней, так и внутри цилин-
дрической ячейки. Расстояние между край-
ними точками цилиндрической опоры и
диска в диаметральном сечении ударного
элемента больше расстояния между по-
верхностью перфорированного сита и
поверхностью поддона.
Результат заключается в увеличении удар-
ных воздействий и в улучшении очистки
отверстий сита.

П. формулы: 3
Фиг.: 4

(11) 1786 (13) F2
(54) Устройство для нанесения раствора на

поверхности
(57) Изобретение относится к канцелярским

принадлежностям и емкостям общего
назначения, в частности к устройствам для
нанесения раствора на   различные поверх-
ности.
Устройство содержит резервуар, снабжен-
ный на одном конце пробкой с выступами,
а на другом конце шейкой с каналом для
выхода раствора. Шейка закрыта крышкой
со стержнем, один конец которого встроен
в корпусе крышки, а другой конец стержня
проходит через канал шейки. Конец резер-
вуара снабженный пробкой с выступами
служит для заправки раствором. Сущность
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изобретения заключается в том, что резер-
вуар выполнен жестким, а пробка с вы-
ступами содержит эластичный гофриро-
ванный мешочек с жестким дном. Элас-
тичный гофрированный мешочек может
быть установлен внутри или снаружи пробки,
закрытой крышечкой. Эластичный гофриро-
ванный мешочек, пробка и крышечка соеди-
нены между собой. Устройство снабжено
съемными насадками.
Результат заключается в нанесении раст-
вора на поверхности необходимой длины и
толщины, в ускоренном выполнении миниа-
тюрных работ и транспортировке устройства
в различных емкостях.

П. формулы: 6
Фиг.: 1

(11) 1787 (13) F2
(54) Способ получения R(+)1,2,3,6-тетрагидро-

4-фенил-1-[(3-фенил-3-циклогексен-1-
ил)метил]пиридина и промежуточные
соединения

(57) Изобретение относится к области химии, в
частности к способу получения R(+)1,2,3,6 -
тетрагидро-4-фенил-1-[(3-фенил-3-цикло-
гексен-1-ил)метил]пиридина и промежуточ-
ных соединений, используемых в невро-
логии и психиатрии.
Описан способ получения R(+)1,2,3,6 -
тетрагидро-4-фенил-1-[(3-фенил-3-цикло-
гексен-1-ил)метил]пиридина путем нового
синтеза, при котором 5-оксо-3-фенил-3-
циклогексенкарбоксильная кислота пре-
вращается в желаемый продукт, в пять
этапов, а также способы получения 5-оксо-
3-фенил-3-циклогексенкарбоксильной
кислоты, с использованием цинконидина
для получения (S) 5-оксо-3-фенил-3-цикло-
гексенкарбоксильной кислоты или α-хемо-
трипсина для избирательного гидролиза n-
бутил 5-оксо-3-фенил-3-циклогексенкарбо-
ксилата для получения (S) 5-оксо-3-фенил-
3-циклогексенкарбоксильной кислоты, а
также других ценных промежуточных соеди-
нений, используемых в этих способах.

П. формулы: 39

(11) 1788 (13) F2
(54) Производные 9-О-оксимa Эритромицина А,

фармацевтическая композиция на их
основе и метод лечения инфекционных
заболеваний

(57) Изобретение относится к производным
Эритромицина А (I), обладающим антибио-
тическими свойствами по отношению к
грамположительным и грамотрицательным
микроорганизмам, со следующей формулой

в которой заместители обозначены в описа-
нии. Кроме того, заявлены фармацевтичес-
кая композиция и метод  лечения инфек-
ционных заболеваний, в частности  малярии.

П. формулы: 7

(11) 1789 (13) F1
(54) Cпособ регулирования денитрификации

почвы
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству и может быть использовано для суще-
ственного уменьшения процесса денитри-
фикации почв.
Сущность изобретения состоит в отборе
проб почвы, введении в них  микроэле-
ментов В, Мn, Zn, Mo и определении в пробах
активности нитратредуктазы. Микроэлемен-
ты вводят в почву в таких комбинациях и
соотношениях, которые соответствуют мак-
симальному ингибированию активности
нитратредуктазы, а доза каждого микроэле-
мента варьирует от 2 до 6 кг/га.
Результат состоит в существенном умень-
шении процесса денитрификации.

П. формулы: 1

(11) 1790 (13) F1
(54) Смазочный материал для плакирования

металлов
(57) Изобретение относится к смазочным мате-

риалам и может быть использовано для
промасливания загруженных трущихся узлов.

 (1)
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Cущность  изобретения  состоит в том, что
смазочный материал для плакирования
металлов, содержащий 8-оксихинолин и
мыльную консистентную смазку, дополни-
тельно содержит продукт взаимодействия
капролактама и гидроксида меди при
следующем соотношении компонентов
(мас.%):ч
8-оксихинолин                                              0,05...0,15
продукт взаимодействия
капролактама и гидроксида меди                 5...20
мыльная консистентная
смазка остальное.
Результат изобретения состоит в повы-
шении противозадирных  свойств  предло-
женного смазочного  материала.

П. формулы: 1

(11) 1791 (13) F1
(54) Смазочный материал для плакирования

металлов
(57) Изобретение относится к смазочным мате-

риалам и может быть использовано для
промасливания загруженных трущихся
узлов.
Cущность  изобретения  состоит в том, что
смазочный материал для плакирования
металлов, содержащий анилин, салици-
ловый альдегид и мыльную консистентную
смазку, дополнительно содержит продукт
взаимодействия капролактама и гидро-
ксида меди при следующем соотношении
компонентов (мас.%):
анилин                                                           0,1...0,4
салициловый альдегид                                 0,15...0,6
продукт взаимодействия
капролактама и гидроксида меди                5...20
мыльная консистентная
смазка остальное.
Результат изобретения состоит в повыше-
нии противозадирных  свойств  предложен-
ного смазочного  материала.

П. формулы: 1

(11) 1792 (13) F1
(54) Способ изготовления слоев сульфида

кадмия

(57) Изобретение относится к способам изготов-
ления фоточувствительных слоев сульфида
кадмия, которые могут быть использованы
в качестве составляющих в оптоэлектронных
аппаратах, которые работают в диапазоне
коротких волн.
Способ включает нагрев подложки из стекла
или кремния до температуры 300…350°C,
распыление смеси соли кадмия и комплексо-
образующего агента в растворителе. В каче-
стве соли кадмия используют Cd(NO3)2, в
качестве комплексообразующего агента -
тиосемикарбазид в растворителе, в экви-
молярном количестве, и в качестве раство-
рителя - диметилформамид. Смесь из
Cd(NO3)2  и тиосемикарбазида в диметил-
формамиде распыляют при комнатной тем-
пературе в течение 40…50 сек.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 1793 (13) B2
(54) Двигатель внутреннего сгорания и способ

его работы
(57) Двигатель внутреннего сгорания содержит

одну или более пар первого и второго
цилиндра (12, 14), при этом первый цилиндр
(12) имеет рабочий объем больший, чем у
второго цилиндра (14), а также соответ-
ствующие первый и второй поршни (16, 18).
Второй поршень (18) снабжен приводным
штоком (234) и делит второй цилиндр (14)
на первый объем (15а), содержащий при-
водной шток второго поршня, и второй
объем (15b) между двумя поршнями. Пер-
вый цилиндр (12) снабжен патрубком (25)
для впуска воздуха и выпускным патрубком
(27). Между двумя поршнями (16, 18) обра-
зуется пространство сгорания, когда поршни
находятся в положениях внутренней мерт-
вой точки, при этом пространство сгорания
содержит второй объем (15b). Средства
перемещения (39, 128) обеспечивают воз-
можность течения газа между первым
объемом (15а) и пространством сгорания к
концу хода сжатия, в то время как задержи-
вающее средство (128) затормаживает
движение смеси топлива и воздуха из
первого объема во второй объем до конца
хода сжатия второго поршня (18). Форсунка
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(34) подает топливо в первый объем в
течение хода всасывания второго поршня.
Двигатель также снабжен средством при-
вода в движение второго поршня (18),
которое включает в себя средство для
удержания второго поршня (18) в поло-
жении внутренней мертвой точки в течение
части рабочего хода первого поршня (16).
Предложен также способ работы такого
двигателя.

П. формулы: 75
Фиг.: 26

(11) 1794 (13) F1
(54)  Котел водогрейный газовый
(57) Изобретение относится к теплотехнике, в

частности к котлам для отопления жилых
помещений.
Котел содержит топку, теплообменник
квадратного сечения, одна из вертикальных
стенок которого выполнена с выпуклостью,
термоотражатель закрепленный на про-
тивоположной стенке. Наличие выпуклости
увеличивает поверхность нагрева теплооб-
менника, а отражатель турбионирует теп-
ловые волны, образованные при сгорании
газа, и отражает их многократно способ-
ствуя повышению к.п.д.
Котел снабжен левыми и правыми патруб-
ками подвода холодной и отвода горячей
воды, что облегчает процесс подключения
к системе отопления.
Горизонтальное расположение дымохода
обеспечивает выпуск продуктов сгорания
наружу через отверстие в стене здания и не
требует вертикального дымохода.

П. формулы: 3
Фиг.: 2

(11) 1795 (13) F1
(54) Котел водогрейный газовый
(57) Изобретение относится к теплотехнике, в

частности к котлам для отопления жилых
помещений.
Котел содержит топку, теплообменник квад-
ратного сечения, две противоположные
стенки которого выполнены с выпуклос-

тями, расположенными одна над другой, с
образованием между ними зигзагооб-
разного канала, поверхность которого
увеличивает теплообмен, способствуя повы-
шению к.п.д. котла.
Котел снабжен левыми и правыми патруб-
ками для подвода холодной и отвода горя-
чей воды, что облегчает процесс подключе-
ния к системе отопления.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 1796 (13) B1
(54) Тарагот
(57) Изобретение относится к духовым музы-

кальным инструментам с вибрирующей
тростью, в частности, к тараготу.
Тарагот состоит из мундштука с тростью,
разборного корпуса со звуковым каналом
конической формы, расширенного к нижней
стороне, игровых отверстий, раструба,
клапанов и рычагов. Новизна состоит в том,
что угол наклона внутренней части звукового
канала относительно оси канала составляет
1°35ў…1°45ў; отношение между диаметром
звукового канала, измеренного от раструба
и диаметром этого канала, измеренного со
стороны мундштука составляет 4,6…5,7;
отношение между высотой звукового кони-
ческого канала, измеренной от начала
мундштука до основания звукового канала
со стороны раструба и высотой игровых
отверстий, посчитанных последовательно от
мундштука к раструбу, а также отношение
между высотой звукового канала, изме-
ренной от начала мундштука до центра
игровых отверстий и диаметром этих от-
верстий составляет определенные задан-
ные величины.
Изготовление тарагота вышеуказанных
размеров дает возможность создать та-
рагот с жесткой настройкой в “Си-бемоль”
(Б) в три октавы - от “Си-бемоль” большой
октавы до “ля” третьей октавы. Расширение
диапазона сопровождается и улучшением
звуковых качеств тарагота.

П. формулы: 1
Фиг.: 2
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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: полезная мо-
дель, опубликованная, не пpошедшая экс-
пеpтизу 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 пуб-
ликовался).

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 полез-
ной 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 полез-
ной модели, зарегистрированной под ответ-
ственность заявителя, без проведения экс-
пертизы (используется для публикации,
следующей за публикацией документа с
кодом W1, W2)

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРА-
ЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ CT. 16 ВОИС

(11) Номер зарегистрированной полезной  модели
(13) Код вида документа в соответствии со

Стандартом СT. 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

(43) Дата публикации решения о регистрации
полезной модели без проведения экспертизы
по существу

(44) Дата публикации решения о регистрации
полезной модели, прошедшей экспертизу по
cуществу

(45) Дата  выдачи  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
(71) Имя заявителя, код страны (СТ. 3 ВОИС)
(72) Имя создателя, код страны (СТ. 3 ВОИС)
(73) Имя владельца регистрации, код страны

(СТ. 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.
Транспорт

С - Химия и металлургия
D - Текстиль и бумага
E - Строительство. Горное дело
F - Механика: освещение, отопление, двигатели

и насосы, оружие и боеприпасы, 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 СT. 17 ВОИС

FG9K Перечень выданных свидетельств о регис-
трации полезных моделей

NZ9K Перечень продленных полезных моделей
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FF9K ÇàðåãèñòðèðîâàííûåFF9K ÇàðåãèñòðèðîâàííûåFF9K ÇàðåãèñòðèðîâàííûåFF9K ÇàðåãèñòðèðîâàííûåFF9K Çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëåçíûå ìîäåëèïîëåçíûå ìîäåëèïîëåçíûå ìîäåëèïîëåçíûå ìîäåëèïîëåçíûå 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.

Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключи-
тельное 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) 53 (13) W1
(54) Навесной плуг
(57) Полезная модель относится к сельскохозяй-

ственным почвообрабатывающим орудиям,
а именно, к навесным плугам.
Навесной плуг содержит плужную раму,
выполненную из отделяемых друг от друга
двух частей, с установленными на ней
плужными корпусами и опорным колесом.
Плужная рама соединена со сцепным ус-
тройством для агрегатирования с трактором
с возможностью перемещения относительно
него, причем сцепное устройство выполнено
в виде горизонтального бруса,  оснащённого
пальцами для соединения с продольными
тягами гидронавесной системы трактора и
жестко связанной с горизонтальным бру-
сом вертикальной стойки, выполненной с

отверстиями для соединения с централь-
ной тягой гидронавесной системы.
Пальцы на горизонтальном брусе закре-
плены в кронштейнах с возможностью их
снятия, поворота на 180° и фиксации в
выбранном положении. Выступающие из
кронштейнов концы каждого пальца выпол-
нены двух разных диаметров, в отверстиях
вертикальной стойки закреплены две съём-
ные пластины с отверстиями такого же
расположения, как и в вертикальной стойке.
Технический результат состоит в возмож-
ности использования плуга в агрегате с
тракторами различных тяговых классов.

П.: формулы: 1
Фиг.: 3
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OMPI anunţă concurs pentru posturile
vacante:

Postul Gradul Unitatea Data 
prezentării, 

până la 
 

Consilier principal P.5 Departamentul dezvoltare (sistemul 
Madrid şi Haga) 
Secţia Cooperare şi Dezvoltare 

4.12.2001  

Consilier principal P.5 Biroul Cooperare şi Dezvoltare cu Asia şi 
Pacific 
Secţia Cooperare şi Dezvoltare  

4.12.2001  

Şef secţie P.5 Secţia activităţi de promovare şi afaceri 
juridice PCT, 
Departamentul Juridic PCT, Oficiul PCT 

9.01.2002 

Inspector de 
program 

P.3 Secţia activităţi de promovare şi afaceri 
juridice PCT, 
Departamentul Juridic PCT, Oficiul PCT 

9.01.2002 

Traducător (limbile 
engleză / franceză) 

P.3 Secţia Administrare, 
Departamentul înregistrări internaţionale 

11.01.2002 

Traducător (limbile 
engleză / franceză) 

P.3 Secţia Administrare, 
Departamentul înregistrări internaţionale 

11.01.2002 

Administrator P.3 Departamentul înregistrări internaţionale 10.01.2002 
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