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Cronica AGEPI
OSIM – un centenar de la înfiinţare

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a sărbătorit în perioada
16-18 ianuarie a.c. împlinirea a 100 de ani de la publicarea primei
„Legi a brevetelor de invenţiune” (17 ianuarie 1906) şi constituirea
primului nucleu de specialişti în domeniul proprietăţii industriale.

Evenimentul a fost marcat printr-o serie de festivităţi şi acţiuni
cu genericul „Proprietatea Industrială şi Societatea Românească”,
la care au participat miniştri de stat, membri ai Guvernului României,
parlamentari, reprezentanţi din peste 20 de oficii de brevete din
străinătate. Din partea Republicii Moldova la manifestările de
aniversare a participat o delegaţie de la Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) condusă de dl Ştefan Novac,
Director General.

Manifestările au început cu deschiderea a 2 expoziţii - „Sediile
Oficiului de Proprietate Industrială din România” şi „Proprietatea
Industrială şi Societatea Românească”. În cadrul manifestărilor a
fost lansată cartea “Proprietatea intelectuală – instrument puternic
de dezvoltare economică”, autor Kamil Idris, Director General al
Organizaţiei Internaţionale de Proprietate Intelectuală, carte
tradusă şi editată la editura OSIM.   

Şedinţa solemnă organizată pe 17 ianuarie s-a desfăşurat
la Ateneul Român şi a fost marcată de prezenţa Preşedintelui
României, dl. Traian Băsescu, care a decorat Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci cu „Ordinul Cultural în Grad de Comandor”.

Printre invitaţii de onoare au fost prezenţi Alteţa Sa Radu,
principe de Hohenzollern-Veringen, dl Alain Pompidou, preşedintele
Oficiului European de Brevete, dl Philippe Petit, directorul general
adjunct al Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală, dl Peter
Lawrence, vicepreşedintele Oficiului de Armonizare pe Piaţa
Internă, alte persoane marcante, care au adresat mesaje de
felicitare şi apreciere OSIM-ului pentru rezultatele obţinute în pro-
tecţia şi promovarea inteligenţei româneşti în ţară şi în străinătate.

Pe 18 ianuarie la sediul OSIM a avut loc o sesiune de comuni-
cări, unde au fost prezentate lucrări având ca tematică istoria
proprietăţii industriale în România, prima lege a brevetelor de
invenţie, dimensiunea europeana a noii legi a brevetelor de
invenţie, obiectivele de perspectivă privind protecţia invenţiilor în
România.

Delegaţia AGEPI a mai participat la o reuniune bilaterală la
nivel de directori generali ai OSIM şi AGEPI, în cadrul reuniunii fiind
semnat Planul comun de lucru AGEPI-OSIM pentru anul 2006. Prin
acest document OSIM-ul îşi reiterează disponibilitatea de a con-
tinua să acorde AGEPI tot sprijinul şi consultanţa necesară în
domeniul proprietăţii industriale, în special pe probleme de integrare
europeană. Documentul mai conţine o serie de activităţi concrete
şi direcţiile prioritare ale colaborării dintre cele două oficii.

Profitând de prezenţa largă a delegaţiilor străine la
evenimentele de la Bucureşti, delegaţia AGEPI a purtat discuţii
bilaterale şi multilaterale cu reprezentanţii oficiilor de proprietate
industrială din Bulgaria, Ungaria, Turcia, Serbia şi Muntenegru,
Macedonia, Oficiului de Armonizare pe Piaţa Internă de la Alicane
etc., în cadrul cărora au fost abordate aspectele actuale ale
relaţiilor de colaborare bilaterală şi regională ale AGEPI în contextul
noii politici de integrare europeană a Republicii Moldova.

 Curs de instruire la USPTO
În perioada 23-28 ianuarie curent Academia privind reali-

zarea drepturilor de proprietate intelectuală a Oficiului pentru
Brevete şi Mărci al SUA (USPTO) a organizat un curs de instruire
privind sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale.

În cadrul programului au participat specialişti de la oficiile
naţionale de brevete, judecători, procurori, reprezentanţi ai
vamei, poliţiei, alte instituţii implicate în realizarea drepturilor de
PI. Republica Moldova a fost reprezentată la acest training de
către Natalia Ştirbu, specialist principal Secţie Legislaţie, AGEPI.

Training-ul s-a desfăşurat pe secţiuni care au cuprins mai

mute subiecte de discuţie din domeniul invenţiilor, mărcilor,
designului. Participanţii au fost familiarizaţi în detaliu cu sistemul
de protecţie a proprietăţii intelectuale în SUA.

Dintre subiectele abordate menţionăm:
l Standardele pentru protecţia şi implementarea drepturilor

de PI conform Acordului TRIPS;
l Raportul dintre implementarea drepturilor de PI şi dez-

voltarea economică, securitatea şi sănătatea publică;
l Avantajele implementării drepturilor de PI prin intermediul

INTERNET-ului şi tehnologiilor digitale ş.a.
La sfârşitul training-ului a fost organizată o masă rotundă,

participanţii având ocazia de a-şi expune punctele de vedere şi
de a prezenta realizările şi succesele obţinute de instituţiile pe
care le reprezintă.

Utilitatea participării la asemenea programe constă nu doar
în familiarizarea cu sistemele de protecţie a proprietăţii intelectuale
din ţările lumii, dar şi în stabilirea unor contacte personale cu
reprezentanţii oficiilor de brevete.

La Consiliul Coordonator privind
elaborarea CD-ROM-ului „CISPATENT”

Pe 30-31 ianuarie 2006 la Moscova şi-a desfăşurat lucrările
şedinţa Consiliului Coordonator privind proiectul de elaborare a
produsului informaţional regional comun CSI, pe CD-ROM, în
domeniul invenţiilor „CISPATENT”.

La lucrări au participat reprezentanţi ai oficiilor naţionale din
CSI: Armenia, Georgia, Moldova, Rusia, Uzbekistan, Kârgâzstan,
Ucraina şi din Oficiul Eurasiatic.

Republica Moldova a fost reprezentată de dl Vitalie
Rusanovschi, Director Departament informatică şi regie AGEPI.

În cadrul şedinţei nominalizate au fost analizate rezultatele
editării CD-ROM-ului „CISPATENT” pe anul 2005 şi unele aspecte
tehnice şi financiare legate de editarea discului în 2006. S-a mai
discutat propunerea privind folosirea bazei de date EAPATIS în
calitate de resursă INTERNET a statelor membre ale CSI.

Proiectul de editare a produsului informaţional comun al ţărilor
CSI - CD-ROM- „CISPATENT” - a derulat la 1 ianuarie 2002. AGEPI
prezintă lunar pentru acest CD-ROM un masiv informaţional ce
include cererile de brevet, brevetele de invenţie acordate şi cele
eliberate. El conţine descrierile complete ale invenţiilor din
documentele de brevet ale ţărilor CSI şi Oficiului Eurasiatic de
Brevete (OEAB). CD-ul include de asemenea datele bibliografice
şi rezumatele acestor invenţii în limbile engleză şi rusă.

Seminarul „Proprietatea intelectuală – factor
determinant al dezvoltării economice”

Pe data de 31 ianuarie curent Proiectul de Parteneriat Moldo-
German, în cooperare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova, a organizat un seminar cu genericul: „Proprietatea
intelectuală - factor determinant al dezvoltării economice”.

În calitate de referent a fost invitat dr. în economie, conf.
univ. Iurie Badâr, şef Secţie economie şi evaluare AGEPI.

Programul seminarului a inclus următoarele subiecte:
Constituirea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale în
Republica Moldova; Proprietatea intelectuală – neofactor al
creşterii economice; Modelul inovaţional al dezvoltării economice
şi crearea avantajelor competitive; Modalităţi de stimulare a activităţii
inovaţionale; Marca şi brandul – instrumente efective în lupta
concurenţială; Piaţa produselor intelectuale şi extinderea continuă
a acesteia; Particularităţile cererii şi ofertei pe piaţa inovaţională;
Principalele modalităţi de comercializare a obiectelor de proprietate
intelectuală. Licenţierea şi cesiunea. Transferul tehnologic;
Introducerea proprietăţii intelectuale în circuitul economic; Prin-
cipii generale ale managementului proprietăţii intelectuale  ş.a.

La seminar au participat peste 30 de membri ai Camerei de
Comerţ şi Industrie a RM, alte persoane interesate.
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B uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie  diversă. Secţiuni
speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaţii vor putea urmări regimul juridic al cererilor de solicitare
a protecţiei, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare şi semestriale specializate.
În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri
bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor
în vederea propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul unui exemplar pe suport hârtie este de 60 lei, pe CD — 40 lei.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2004)

CF Republica
Centrafricană

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

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

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

Insulele Sandvici de
Sud

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

(Republica Islamică)
IS Islanda

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

I B Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

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

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

Democrată
Congo

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

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Caimane
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

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

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

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

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

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

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

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

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

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
W S Samoa
Y E Yemen
YU Serbia şi Muntenegru
ZA Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

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

nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 294-XV din
28.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.

În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea, calitatea
de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă, dacă este
nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială, şi trebuie să includă documentele
prevăzute în art. 10(2), (3) din Lege.

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

T he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law  on
 Patents for Inventions No 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the laws No 788-XII

of March 26, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 469-XV of
November 21, 2003, No 294-XV of July 28, 2004 and No 205-XVI of July 28, 2005.

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.

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

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 законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г.,
№ 469-XV от 21.11.2003 г., № 294-XV от 28.07.2004 г. и № 205-XVI от 28.07.2005 г.

В соответствии с этим Законом патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение
патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно
применимо.

Заявка на выдачу патента подается в Агентство лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя в области промышленной собственности и должна содер-
жать документы, предусмотренные в ст. 10(2), (3) данного Закона.

В BOPI публикуются заявки на изобретения, изобретения, по которым приняты решения о выдаче
патентов, и выданные патенты на изобретения согласно национальной процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

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

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

ST. 3 OMPI
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:

numărul BOPI, anul
(47) Data eliberării brevetului
(48) Data publicării cererii / brevetului corectat
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(54) Titlul invenţiei
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul ante-

rior
(57) Rezumatul sau revendicările

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

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

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

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

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

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

patent document
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la
care prezentul document este divizionar

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

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

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

(74) Numele reprezentantului în proprietatea indus-
trială

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate
cu PCT

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):
numărul şi data

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

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea
verbală a documentului, numărul documentului,
codul ţării)

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

(62) Number and filing date of an earlier patent ap-
plication from which the present patent docu-
ment has been divided up

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

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

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

(74) Name of the representative in industrial property
(85) Date of introducing the national procedure un-

der the PCT
(86) International application (regional or under the

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

PCT): number and publication date
(10)* Title of protection of the former USSR (verbal

designation of the document, number of the
document, code of the country)

(30)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, code of the
country)
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A – Necesităţi curente ale vieţii
B – Tehnici industriale diverse. Transport
C – Chimie şi metalurgie
D – Textile şi hârtie

A – Human necessities
B – Performing operations. Transporting
C – Chemistry. Metallurgy
D – Textiles. Paper

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Номер патента
(13) Код вида документа в соответствии со Стан-

дартом SТ. 16 ВОИС
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер приоритетной заявки
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33)  Страна приоритетной заявки, код в соответ-

ствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(41) Дата публикации заявки: номер BOPI и год
(45) Дата публикации решения о выдаче патента:

номер BOPI и год
(47) Дата выдачи патента
(48) Дата публикации скорректированной заявки/

скорректированного патентного документа
(51) Международная патентная классификация
(54) Название изобретения
(56) Перечень патентов-аналогов
(57) Реферат или формула изобретения
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки,

из которой выделен настоящий документ

(71) Имя заявителя (заявителей), код страны в
соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(72) Имя изобретателя (изобретателей), код
страны в соответствии со стандартом SТ. 3
ВОИС

(73) Имя патентовладельца  (патентовладель-
цев), код страны в соответствии со стандар-
том SТ. 3 ВОИС

(74) Имя представителя в области промышленной
собственности

(85) Дата перехода к национальной процедуре в
соответствии с РСТ

(86) Международная заявка (региональная или
РСТ): номер и дата

(87)   Международная публикация (региональная
или РСТ): номер и дата

(10)* Охранный документ бывшего СССР (сло-
весное обозначение вида документа, № до-
кумента, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок, зарегистриро-
ванных в Патентном Ведомстве бывшего
СССР (№ документа, дата подачи заявки, код
страны)

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

E – Construcţii fixe
F – Mecanică. Iluminat. Încă lzire. Armament.

Exploziv
G – Fizică
H – Electricitate

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

E – Fixed constructions
F – Mechanical engineering. Lighting. Heating.

Weapons. Blasting
G – Physics
H – Electricity

А – Удовлетворение жизненных потребностей
человека

В – Различные технологические процессы.
Транспортирование

С – Химия и металлургия
D – Текстиль и бумага

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПАТЕНТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ

E – Строительство
F – Механика. Освещение. Отопление.  Оружие.

Взрывные работы
G – Физика
H – Электричество
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CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

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

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

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

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

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

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

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii
de acordare a brevetului de invenţie pe răs-
punderea solicitantului, fără examinarea în fond

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

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

B2 – 2 nd level of publication: published patent appli-
cation, 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 decision

(se aplică pentru publicare când documentul cu
codul A n-a fost publicat).

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii
de acordare a brevetului de invenţie pe răspun-
derea solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă docu-
mentul cu codul A).

G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţ ie el iberat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se aplică
pentru publicare când documentul cu codul F1,
F2 n-a fost publicat).

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţ ie, eliberat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se aplică
pentru publicarea care succedă documentul cu
codul F1, F2).

of granting a patent at the applicant’s responsi-
bility, without substantive examination (A not
published).

F2 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s responsi-
bility, without substantive examination (A pub-
lished).

G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (F1, F2 not published).

G2 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (F1, F2 published).

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

А – пеpвый уpовень публикации: опубликован-
ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на вы-
дачу патента на изобpетение.

В1 – втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента  на изобpетение (пpименяется в
публикациях, если документ с кодом А не был
опубликован).

В2 – втоpой уpовень  публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента на изобpетение (пpименяется в
публикациях, котоpые следуют за публи-
кациями с кодом А).

С1 – тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к  патенту (пpименяется в публика-
циях, если документ с кодом В1, В2 не был
опубликован).

С2 – тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к патенту (пpименяется в публи-
кациях, котоpые следуют за публикациями с
кодом В1, В2).

F1 – втоpой уpовень публикации: публикация pе-
шения о выдаче патента на изобpетение под
ответственность заявителя, без пpоведения
экспеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, если документ с кодом А не был
опубликован).
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F2 – втоpой уpовень публикации: публикация
pешения о выдаче патента на изобpетение
под ответственность заявителя, без пpове-
дения экспеpтизы по существу (пpименяется
в публикациях, котоpые следуют за публи-
кацией с кодом А).

G1 – тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к  патенту, выданному под ответ-
ственность заявителя, без пpоведения экс-

пеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, если документы с кодом F1, F2 не
были опубликованы).

G2 – тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к патенту, выданному под ответ-
ственность заявителя, без пpоведения экс-
пеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, котоpые следуют за публикацией с ко-
дом F1, F2).

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

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

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

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate
BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,

aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

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

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST. 17

aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)

FF9A Brevete de invenţie acordate
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate

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

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

în ordinea alfabetică a numelor inventatorilor
(semestrial)

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

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate

AZ1A Numerical index of filed patent applications
AZ1A Subject index of filed patent applications
AZ1A Name index of applicants of filed patent appli-

cations
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)

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

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
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AZ1A Нумерационный указатель поданных зая-
вок на патенты на изобретения

AZ1A Систематический указатель поданных зая-
вок на патенты на изобретения

AZ1A Именной указатель поданных заявок на
патенты на изобретения

BZ9A Опубликованные заявки на патенты на
изобретения

BZ9A Нумерационный указатель опубликованных
заявок  на патенты на изобретения
(полугодовой)

BZ9A Систематический указатель опублико-
ванных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

BZ9A Именной указатель опубликованных заявок
на патенты на изобретения (полугодовой)

FF9A Заявки на патенты на изобретения, по кото-
рым 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 изо-
бретения, 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 при-
няты решения о выдаче  патентов (полу-
годовой)

FG9A Перечень выданных патентов на изобре-
тения

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
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BZ9A Cereri de brevet /
Applications on inventions /
Заявки на изобретения

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

completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996, nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002,
nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 294-XV din 28.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005. Descrierile cererilor
de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă, se află în biblioteca AGEPI –
accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

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

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

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

completed by the laws No 788-XII of March 26, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of
November 08, 2002, No 469-XV of November 21, 2003, No 294-XV of July 28, 2004 and No 205-XVI of
July 28, 2005. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in this Official
Bulletin issue, are available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies
may be ordered for payment of an additional fee.

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

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if neces-
sary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the Eurasian
applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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П убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на
 условиях, предусмотренных в ст. 26 Закона о патентах на изобретения № 461-ХIII от 18 мая

1995 г., измененного и дополненного на  основании законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV
от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г., № 469-XV от 21.11.2003 г., № 294-XV от 28.07.2004 г. и
№ 205-XVI от 28.07.2005 г. Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых
опубликованы в BOPI, находятся в читальном зале библиотеки AGEPI, общедоступны для ознаком-
ления, 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 2004 0171 (13) A
(51) Int. Cl.: A23G 3/00 (2006.01)
(22) 2004.07.07
(71)(72) ANDREEV Valeriu, MD
(54) Procedeu de fabricare a produsului de

cofetărie pe bază de nucă şi miere de albine
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi

anume la procedeele de fabricare a produselor
de cofetărie.
Procedeul propus constă în aceea că conţi-
nutul în produs al miezului de nucă fărâmiţat
şi prăjit este mărit până la 60...65%, conţinutul
mierii de albine naturale – până la 25%, iar
conţinutul zahărului este micşorat până la
10...15%. La prepararea produsului solicitat în
zahărul topit şi încălzit înainte de caramelizare
(gradul mediu de întunecare), iar apoi răcit
până la temperatura de 80°C se introduce
miere de albine, concentrată preliminar prin
evaporare într-o instalaţie de vid la temperatura
de 70°C până la umiditatea de 6%, având
temperatura de 60...70°C. Compoziţia obţinută
se amestecă şi în ea se introduce miezul de
nucă prăjit în prealabil la temperatura de până
la 95°C, curăţat de coajă şi mărunţit până la
3...5 mm, având temperatura de 70°C. Masa
se amestecă, se tratează termic cel puţin 5 min
la temperatura de 70°C, apoi se răceşte.
Bomboanele formate se acoperă cu glazură de
ciocolată ş i se împachetează ermetic în
ambalaj pelicular de o singură folosinţă.
Rezultatul invenţiei constă în aceea că produ-
sul de cofetărie propus posedă proprietăţi
dietetice, gustative şi nutritive mai înalte,
totodată se distinge printr-o asimilare uşoară,
o soliditate mai mică şi un termen de păstrare
mai îndelungat.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for producing a confectionary on
base of nut and honey

(57) The invention refers to the food industry, na-
mely to processes for confectionery production.
The proposed process consists in that the
content in the product of the crushed and fried
kernel is increased up to 60…65%, the con-
tent of natural honey - up to 25%, and the con-
tent of sugar is decreased up to 10…15%. At
the preparation of the claimed product into the
sugar melted and heated before carame-

lization (medium darkening degree), and then
cooled up to the temperature of 80oC there is
introduced natural honey, preliminarily vapor-
ized into a vacuum installation at the tempera-
ture of 70°C up to the humidity of 6%, having
the temperature of 60…70°C. The obtained
composition is mixed and therein it is intro-
duced the kernel preliminarily fried at a tem-
perature of 95°C, peeled and chopped up to
3…5 mm, having the temperature of 70°C. The
mass is mixed, thermally treated at least 5 min
at the temperature of 70°C, then it is cooled.
The formed sweets are covered with chocolate
icing and are hermetically packed in once-
through pellicular package.
The result of the invention consists in that the
proposed confectionery possesses higher di-
etetic, gustatory and nutritive properties, as well
as it is characterized by an easy assimilability,
a smaller solidity and a longer storage life.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ производства кондитерского изде-
лия на основе грецкого ореха и пчелиного
меда

(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, а именно к способам производ-
ства кондитерских изделий.
Предложенный способ состоит в том, что
содержание в продукте жареных дробленых
ядер грецкого ореха увеличено до 60...65%,
содержание натурального пчелиного меда
– до 25%, а содержание сахара уменьшено
до 10...15%. При приготовлении заявлен-
ного продукта в расплавленный и прогретый
до начала карамелизации (средней степе-
ни потемнения), а затем охлажденный до
температуры 80°C сахар вводится предва-
рительно выпаренный в вакуумной установ-
ке при температуре 70°C до влажности 6%
натуральный пчелиный мед, имеющий
температуру 60...70°C. Полученная компо-
зиция перемешивается и в нее вводятся
предварительно обжаренные при темпе-
ратуре до 95°C, очищенные от шелухи и
измельченные до 3...5 мм ядра грецкого
ореха, имеющие температуру 70°C. Масса
перемешивается, обрабатывается терми-
чески не менее 5 минут при температуре
70°C, затем охлаждается. Сформирован-
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ные конфеты покрываются шоколадной
глазурью и упаковываются герметично в
одноразовую пленочную упаковку.
Результат изобретения состоит в том, что
предложенное кондитерское изделие
имеет более высокие диетические, вкусо-
вые и питательные свойства, а также отли-
чается легкоусвояемостью, меньшей твер-
достью и более длительным сроком хра-
нения.

П. формулы: 1

(21) a 2004 0182 (13) A
(51) Int. Cl.: B64D 27/24 (2006.01)
(22) 2004.07.22
(71)(72) LUCHIANU Nicolai, MD
(54) Motor de avion cu elice
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de

motoare de avion.
Motorul de avion cu elice conţine un corp (1), o
elice (2), o priză de aer, un motor electric (5) şi
un efuzor. În corpul (1) motorului este instalat
un electrogenerator eolian (19).

Revendicări: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Aircraft helical engine
(57) The invention relates to the field of aircraft en-

gine industry.
The aircraft helical engine contains a body (1),
a propeller (2), an air intake, an electric motor
(5) and a nozzle. Into the motor body (1) there
is installed an aerial electric generator (19).

Claims: 2
Fig.: 1

*

*     *

(54) Авиационный винтовой двигатель
(57) Изобретение относится к области авиа-

ционного двигателестроения.
Авиационный винтовой двигатель содержит
корпус (1), воздушный винт (2), воздухо-
заборник, электродвигатель (5) и сопло. В
корпусе (1) двигателя установлен воздуш-
ный электрогенератор (19).

П. формулы: 2
Фиг.: 1

(21) a 2004 0180 (13) A
(51) Int. Cl.: F24H 1/00 (2006.01)
(22) 2004.07.19
(71)(72) SOCOLOV Valerii, MD
(54) Cazan de încălzit (variante)
(57) Invenţia se referă la termotehnică, în particular

la cazane pentru încălzirea încăperilor şi apei
pentru utilizări menajere.
Cazanul de încălzit (varianta I) conţine un corp în
formă de manta de apă, dotat cu un racord pentru
gazele arse, amplasat în partea de jos a corpului
şi îmbinat cu canalul de gaze, un focar cu arzător,
amplasat în partea de jos a canalului de gaze,
racorduri de debitare şi evacuare a apei, suprafe-
ţe orizontale de convecţie termică cuplate cu
mantaua de apă, care formează un canal de gaze
în formă de labirint, schimbătoare de căldură cu
ţevi cuplate cu mantaua de apă, suprafeţe ter-
mice cu obstacole, amplasate de-a lungul cana-
lului de gaze, si guri pentru deservirea canalului
de gaze. Cazanul este dotat cu un bloc compu-
terizat, legat cu un bloc de control, prin care se
menţine legătura cu blocurile de distribuţie a
apei, de încălzire a apei pentru utilizări menajere,
de funcţionare a arzătorului şi de securitate, care
au legături cu elementele de lucru ale cazanului
şi sunt conectate la un bloc de alimentare, şi cu
un bloc computerizat cu comandă la distanţă şi
bloc de alimentare. În racordul pentru gazele arse
sunt instalate un obturator cu comandă la distanţă
şi elemente de lucru.
În cazanul din varianta II focarul este amplasat în
partea de sus a canalului de gaze, conţine arză-
toare şi un reflector director, cuplat cu mantaua
de apă.
Cazanul de încălzit (varianta III) conţine două
focare cu arzătoare, unul amplasat în partea
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de jos a canalului de gaze, celălalt - în partea
lui de sus, şi racorduri pentru gazele arse cu
obturatoare de reglare, amplasate în partea de
sus şi de jos a canalului de gaze.
Rezultatul constă în automatizarea procesului
de lucru şi de control, mărirea transmiterii de
căldură, simplificarea construcţiei şi reducerea
volumului de metal al cazanului, folosirea
diferitelor feluri de combustibil fără a schimba
arzătoarele.

Revendicări: 6
Figuri: 3

*

*     *

(54) Heating boiler (variants)
(57) The invention relates to the heat engineering, in

particular to boilers for heating of dwellings and of
water for household purposes.
The heating boiler (variant I) contains a body in the
form of water jacket, provided with a pipe for waste
gases, placed in the lower part of the body and
joined with the gas duct, a furnace with burner,
placed in the lower part of the gas duct, water inlet
and outlet pipes, horizontal surfaces of convective
heat exchange, joined with the water jacket, form-
ing a gas duct in the form of labyrinth, tubular heat
exchangers, joined with the water jacket, thermal
surfaces with obstacles, placed along the gas duct,
and hand holes for gas duct serving. The boiler is
provided with a computerized unit, coupled with a
control unit, by which there is carried out the com-
munication with the blocks for water distribution,
for water heating for household purposes, for
burner work and for safety, which communicate
with the working elements of the boiler and are
connected to a power unit, and with a computer-
ized unit of remote control with power unit. Into the
pipe for waste gases there are installed a gate
valve with remote control and operating elements.
Into the boiler of variant II, the furnace is placed in
the upper part of the gas duct, contains burners
and a guide reflector, coupled with the water jacket.
The heating boiler (variant III) contains two fur-
naces with burners, one being placed in the lower
part of the gas duct, the other – in its upper part,
and pipes for waste gases with control gate
valves, placed in the upper and lower parts of the
gas duct.
The result consists in the automation of the
working and control process, in increasing the
heat transfer, in simplifying the construction and

reducing the specific quantity of metal of the
boiler, in using different kinds of combustible
without changing the burners.

Claims: 6
Fig.: 3

*

*     *

(54) Отопительный котел (варианты)
(57) Изобретение относится к теплотехнике, в

частности к котлам для обогрева помещений
и воды для бытовых целей.
Отопительный котел (вариант I) содержит
корпус в виде водяной рубашки, снабженный
патрубком для отходящих газов, располо-
женный в нижней части корпуса и соединен-
ный с газовым каналом, топку с горелкой,
расположенную в нижней части газового
канала, патрубки подвода и отвода воды,
горизонтальные поверхности конвективного
теплообмена, соединенные с водяной ру-
башкой, которые образуют лабиринтный газо-
вый канал, трубчатые теплообменники, сое-
диненные с водяной рубашкой, термические
поверхности с препятствиями, расположен-
ные вдоль газового канала, и люки для обслу-
живания газового канала. Котел снабжен
компьютеризированным блоком, соединен-
ным с блоком контроля, через который под-
держивается связь с блоками распределения
воды, подогрева воды для бытовых целей,
работы горелки и безопасности, которые
имеют связи с рабочими элементами котла и
подключены к блоку питания, и компьюте-
ризированным блоком дистанционного управ-
ления с блоком питания. В патрубке отходящих
газов установлены задвижка с дистанционным
управлением и рабочие элементы.
В котле (вариант II) топка расположена в верх-
ней части газового канала, содержит горелки
и направляющий отражатель, соединенный с
водяной рубашкой.
Отопительный котел (вариант III) содержит две
топки с горелками, одна из которых разме-
щена в нижней части газового канала, другая -
в его верхней части, и патрубки для отходящих
газов с регулирующими задвижками, разме-
щенные в верхней и нижней частях газового
канала.
Результат состоит в автоматизации рабочего
процесса и контроля, повышении теплопере-
дачи, упрощении конструкции и понижении
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металлоемкости котла, в использовании раз-
ного вида горючего без изменения горелки.

П. формулы: 6
Фиг.: 3

(21) a 2004 0189 (13) A
(51) Int. Cl.: F16B 31/00 (2006.01)
(22) 2004.07.28
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD
(54) Îmbinare cu filet
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în

particular la elementele îmbinărilor cu filet.
Îmbinarea cu filet conţine un prizon (3), două
piuliţe (4, 5) şi o bucşă (6) amplasată între ele.
Bucşa (6) este instalată liber deasupra piuliţei
(4), fixate pe piesa de îmbinare (2), iar piuliţa a
doua (5) contactează cu partea exterioară (7)
a bucşei (6).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Threaded connection
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering, in particular to the elements of the
threaded connections.
The threaded connection contains a stud (3),
two nuts (4, 5) and a bush (6) placed between
them. The bush (6) is freely installed above the
nut (4), fixed onto the connecting part (2), and
the second nut (5) comes is contact with the
external face (7) of the bush (6).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Резьбовое соединение
(57) Изобретение относится к машиностроению,

в частности к элементам резьбовых соеди-
нений.
Резьбовое соединение содержит шпильку
(3), две гайки (4, 5) и расположенную между
ними втулку (6). Втулка (6) свободно установ-
лена над гайкой (4), закрепленной на сое-
диняемой детали (2), а вторая гайка (5) кон-
тактирует с внешним торцом (7) втулки (6).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(21) a 2004 0190 (13) A
(51) Int. Cl.: F16B 31/00 (2006.01)
(22) 2004.07.28
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD
(54) Îmbinare cu filet
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în par-

ticular la elementele îmbinărilor cu filet.
Îmbinarea cu filet conţine un prizon (3) şi o piuliţă
(4). În partea de mijloc a găurii piuliţei (4) este
executat un canal inelar (5), care împarte suprafaţa
filetată în două porţiuni egale (6, 7). Începutul file-
tului pe una din porţiuni este executat cu o depla-
sare unghiulară faţă de cealaltă porţiune.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Threaded connection
(57) The invention relates to the mechanical engineer-

ing, in particular to the elements of the threaded
connections.
The threaded connection contains a stud (3) and
a nut (4). In the middle part of the nut (4) hole there
is made an annular groove (5), dividing the
threaded surface into two equal portions (6, 7). The
start of the thread onto one of the portions is made
with an angular shift about the other portion.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Резьбовое соединение
(57) Изобретение относится к машиностроению, в

частности к элементам резьбовых соединений.
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Резьбовое соединение содержит шпильку
(3) и гайку (4). В средней части отверстия
гайки (4) выполнена кольцевая канавка (5),
делящая резьбовую поверхность на два
равных участка (6, 7). Заход резьбы на одном
из участков выполнен с угловым смещением
относительно другого участка.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(21) a 2004 0153 (13) A
(51) Int. Cl.: H04B 3/60 (2006.01)

H04Q 7/36 (2006.01)
G07C 5/10 (2006.01)

(22) 2004.06.21
(71)(72) BERECHELEA Anatolii, MD; VDOVENCO

Alexandru, MD
(54) Procedeu şi dispozitiv de comunicare pentru

chemarea taximetrului şi controlul lucrului
acestuia

(57) Invenţia se referă la tehnica telecomunicaţiilor
pentru organizarea chemării automobilelor-
taximetre şi controlul lucrului acestora.
Procedeul constă în transmiterea de către şo-
ferul taximetrului a semnalului de aşteptare a
chemării, în care se formează un semnal infor-
maţional de identificare a poziţiei acestuia, care
se înregistrează în memoria MEC. MEC de
asemenea identifică poziţia clientului, utilizând
numărul de telefon de abonat. După datele de
referinţă care se păstrează în memoria MEC
se stabileşte coincidenţa datelor poziţiei clien-
tului cu poziţia taximetrului, se citeşte codul de
identificare a taximetrului şi se formează
semnalul de chemare a taximetrului. Apoi se
conectează canalele de telecomunicaţii ale
clientului şi şoferului taximetrului. În micro-
computerul taximetrului se introduc datele
despre distanţa parcursă şi veniturile obţinute,
care se transmit automat în memoria MEC,

unde ele sunt procesate programat şi sunt
utilizate în mod vizual.
Dispozitivul conţine o radiostaţie de bază,
conectată printr-un canal de radiofrecvenţă prin
transmiţătoarele 9 cu modulul de telecomu-
nicaţii al taximetrului. Staţia de bază este dotată
cu MEC 3, la interfaţa căreia sunt conectate indi-
catorul numărului abonatului 2, dispozitivul auto-
mat de răspuns 4, discul de apel 6, radiostaţia
de bază 7, comutatorul 5, blocul de captare a
semnalelor de chemare 8, la intrările căruia sunt
conectate radiostaţia de bază 7 şi aparatul tele-
fonic 1. La intrările-ieşirile aparatului telefonic 1
sunt conectate canalul de telecomunicaţii al
reţelei telefonice, indicatorul numărului abona-
tului 2 şi prin comutatorul 5 dispozitivul automat
de răspuns 4. Ieşirea discului de apel 6 este
conectată la radiostaţia de bază 7, iar intrările-
ieşirile comutatorului 5 sunt conectate la aparatul
telefonic 1 şi radiostaţia de bază 7. Modulul de
telecomunicaţii al taximetrului include micro-
computerul 12, care este unit prin modemul 11
cu radiostaţia 10, precum şi traductoarele dis-
tanţei parcurse 14 şi încărcării taximetrului 15 şi
blocul de alimentare al dispozitivelor electronice
16 conectate la microcomputerul 12.

Revendicări: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process and communication device for call-
ing a taxi-cab and controlling the work thereof

(57) The invention relates to the communication
technique for organizing the call of taxi-cabs
and the control of their work.
The process consists in the transmission by
the taxi-driver of the call expectation signal, by
which there is formed an intelligence site iden-
tification signal, which is registered into the
memory of the electronic computer. The elec-
tronic computer also identifies the position of
the taxi customer, using his telephone custom
number. According to the reference data stored
in the memory of the electronic computer it is
established the coincidence of the customer
site data with the taxi-cab site, it is read the iden-
tification code of the taxi-cab and it is formed
the taxi-cab call signal. Then there are con-
nected the communication channels of the
customer and of the taxi-cab there are entered
data about the covered distance and the re-
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ceived incomes, which are automatically trans-
mitted to the memory of the electronic com-
puter where they are programly processed and
visually used.
The device contains a basic station, connected
by a radio-frequency channel through relay sta-
tions 9 with the communication module of the
taxi-cab. The basic station is provided with an
electronic computer 3, to the interface of which
there are connected a subscriber number
finder 2, an automatic answer-back device 4,
a telephone dial 6, a basic radio station 7, a
switchboard 5, a call signal receiving unit 8, to
the input of which there are connected the ba-
sic radio station 7 and a telephone set 1. To
the inputs-outputs of the telephone set 1 there
are connected a communication channel of the
wire telephone set, the subscriber number
finder 2 and through the switchboard 5 the
automatic answer-back device 4. The output of
the telephone dial 6, is connected to the basic
radio station 7, and the inputs-outputs of the
switchboard 5 are connected to the telephone
set 1 and to the basic radio station 7. The com-
munication module of the taxi-cab contains a
microcomputer 12, connected through a mo-
dem to the radio station 10, as well as covered
distance 14 and taxi-cab charge 15 transduc-
ers, connected to the microcomputer 12, and
a power unit of the electronic devices 16.

Claims: 2
Fig.: 1

*

*     *

(54) Способ и устройство связи для вызова
такси и контроля над его работой

(57) Изобретение относится к технике связи для
организации вызова автомобилей-такси и
контроля над их работой.
Способ состоит в передаче водителем такси
сигнала ожидания вызова, при котором фор-
мируют информационный сигнал иденти-
фикации его местонахождения, который
заносят в память ЭВМ. ЭВМ также идентифи-
цирует местоположение заказчика такси, ис-
пользуя его абонентский номер телефона. По
справочным данным, хранящимся в памяти
ЭВМ, устанавливают совпадение данных
местонахождения заказчика с местонахожде-

нием такси, считывают идентификационный
код такси и формируют сигнал вызова такси.
Затем соединяют каналы связи заказчика и
водителя такси. В микрокомпьютер такси
вводят данные о пройденном расстоянии и
полученных доходах, которые автоматически
передают в память ЭВМ, где их программно об-
рабатывают и используют в визуальном виде.
Устройство содержит базовую станцию, сое-
диненную радиочастотным каналом через
ретрансляторы 9 с модулем связи такси.
Базовая станция снабжена ЭВМ 3, к интер-
фейсу которого подключены определитель
номера абонента 2, автоответчик 4, номеро-
набиратель 6, базовая радиостанция 7,
коммутатор 5, блок приема сигналов вызова 8,
к входам которого подключены базовая
радиостанция 7 и телефонный аппарат 1. К
входам-выходам телефонного аппарата 1
подключены канал связи проводной теле-
фонной сети, определитель номера абонен-
та 2 и через коммутатор 5 автоответчик 4. Вы-
ход номеронабирателя 6 подключен к базовой
радиостанции 7, а входы-выходы коммутатора
5 подключены к телефонному аппарату 1 и
базовой радиостанции 7. Модуль связи такси
содержит микрокомпьютер 12, который сое-
динен через модем 11 с радиостанцией 10,
подключенные к микрокомпьютеру 12 датчики
пройденного расстояния 14 и загрузки такси
15, и блок питания электронных устройств 16.

П. формулы: 2
Фиг.: 1
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O ricare persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
 în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 ianuarie 2006 pentru

neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie, modificată şi completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996, nr. 1079-XIV
din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 294-XV din 28.07.2004
şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.

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 January 31, 2006 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 laws No 788-XII of March 26, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of
November 08, 2002, No 469-XV of November 21, 2003, No 294-XV of July 28, 2004 and No 205-XVI of
July 28, 2005.

FF9A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents on inventions /

Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

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 31 января 2006 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 законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV от 23.06.2000 г.,
№ 1446-XV от 08.11.2002 г., № 469-XV от 21.11.2003 г., № 294-XV от 28.07.2004 г. и № 205-XVI
от 28.07.2005 г.
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(11) 2945 (13) F1
(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01)

A01G 7/06 (2006.01)
A01N 35/06 (2006.01)
A01N 37/42 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)

(21) a 2005 0088
(22) 2005.03.28
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD

(72) BUJOREANU Nicolae, MD; PÂNTEA Maria,
MD; CHIRILOV Eleonora, MD

(54) Procedeu de tratare a mărului
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la

un procedeu de tratare a mărului şi poate fi apli-
cată pentru reglarea procesului de înflorire a
mărului.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
extraradiculară a pomilor în faza butonizării cu
soluţie apoasă de 3,5-dioxo-4-propionilciclo-
hexancarboxilat de calciu de 0,125%, cu un
consum total de 800…1000 L/ha.
Rezultatul constă în reţinerea termenului de
înflorire a unui număr mare de muguri.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for apple-tree treatment
(57) The invention refers to agriculture, namely to a

process for apple-tree treatment and may be
applied for regulating the apple-tree flowering
process.
The process, according to the invention, in-
cludes the extra-root treatment of the apple-
trees in the budding phase with 0,125% aque-
ous solution of 3,5-dioxo-4 propionylcyclo-
hexanecarboxylate of calcium, with a total con-
sumption of 800…1000 L/ha.
The result consists in retaining the term of flow-
ering of a great number of buds.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ обработки яблони
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, а именно к способу обработки яблони
и может быть применено для регулирова-
ния процесса цветения яблони.

Способ, согласно изобретению, включает
внекорневую обработку деревьев в фазе буто-
низации 0,125% водным раствором 3,5-диок-
со-4-пропионилциклогексанкарбоксилата
кальция, с общим расходом 800…1000 л/га.
Результат состоит в задержке срока цвете-
ния большого количества почек.

П. формулы: 1

(11) 2946 (13) F1
(51) Int. Cl.: A01K 61/00 (2006.01)
(21) a 2005 0094
(22) 2005.04.01
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI

DE ŞTIINŢE  A REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) TODERAŞ Ion, MD; CREPIS Oleg, MD; USATÎI

Marin, MD
(54) Procedeu de incubare a icrelor de peşte fe-

cundate
(57) Invenţia se referă la un procedeu de incubare

a icrelor de peşte fecundate fixate de un sub-
strat artificial şi poate fi utilizată în piscicultura
industrială.
Procedeul de incubare a icrelor de peşte fe-
cundate include fixarea icrelor fecundate pe un
substrat artificial, care se amplasează într-un
recipient pentru incubare şi care este executat
sub formă de fascicule de fibre sintetice, fixate
de plasa năvodului întinsă pe o carcasă, şi
orientate în jos; tratarea zilnică a icrelor prin
scoaterea substratului cu icre din recipientul
pentru incubare şi scufundarea lui pentru 30
min într-un recipient cu soluţie a preparatului
antimicotic, curăţarea la fiecare oră a substra-
tului în perioada eclozării prelarvelor prin depla-
sarea lui orizontală alternativă în apă, transfe-
rarea substratului cu icrele rămase la atinge-
rea concentraţiei optimale de specie a prelar-
velor în alt recipient pentru incubare.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea supra-
vieţuirii prelarvelor, reducerea infectării icrelor
cu ficomicete şi micşorarea numărului de
embrioni cu anomalii în dezvoltare.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for incubation of fish fecundated
spawn
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(57) The invention relates to a process for incuba-
tion of fish fecundated spawn fixed to an artifi-
cial substrate and may be used in the indus-
trial pisciculture.
The process for incubation of fish fecundated
spawn includes spawn fixation to an artificial
substrate, which is placed into an incubative
capacity and which is made in the form of syn-
thesized fibre fascicles, fixed onto the seine net
tightened onto a frame, and oriented down-
wards; daily treatment of the spawn by taking
the substrate out of the incubative capacity and
submergence thereof for 30 min into a capac-
ity with solution of the antimycotic preparation,
hourly cleaning of the substrate in the prelarvae
hatching period by its horizontal reciprocating
displacement into water, substrate transfer with
the remaining spawn into another incubative
capacity at the attainment of the optimum spe-
cies concentration of prelarvae.
The result of the invention consists in increas-
ing the prelarvae vitality, in reducing the spawn
infection with Phycomycetes and decreasing
the number of embryos with development
anomalies.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ инкубации оплодотворенной икры
рыб

(57) Изобретение относится к способу инкуба-
ции оплодотворенной икры рыб, прикреп-
ленной к искусственному субстрату, и может
быть использовано в промышленном рыбо-
водстве.
Способ инкубации оплодотворенной икры
рыб включает прикрепление икры к искусст-
венному субстрату, который размещают в
инкубационной емкости и который выпол-
нен в виде пучков синтетического волокна,
закрепленных на сети невода, натянутой на
каркас, и направленных вниз; ежедневную
обработку икры путем извлечения субстрата
из инкубационной емкости и погружения его
на 30 минут в емкость с раствором противо-
грибкового препарата, ежечасную очистку
субстрата в период выклева предличинок
путем его горизонтального возвратно-посту-
пательного перемещения в воде, перенос
субстрата с оставшейся икрой в другую инку-
бационную емкость при достижении опти-

мальной видоспецифической концентра-
ции предличинок.
Результат изобретения  заключается  в
повышении выживаемости предличинок, в
снижении зараженности икры фикомице-
тами и уменьшении количества эмбрионов
с аномалиями развития.

П. формулы: 1

(11) 2947 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
(21) a 2005 0221
(22) 2005.08.02
(71)(73) MEREUŢĂ Ion, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; MUNTEANU Liuba, MD
(54) Metodă chirurgicală de tratament al fibroade-

noamelor glandei mamare
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

oncologie.
Metoda propusă include incizia paraareolară
a pielii în formă de semilună în regiunea
cadranului afectat, prepararea unui tunel
subcutanat prin care se înlătură tumoarea şi
se efectuează hemostaza. Apoi cavitatea
formată se umple cu ulei steril de portocale sau
de piersici.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Surgical method of mammary fibroadenoma
treatment

(57) The invention refers to medicine, in particular,
to oncology. The proposed method includes
the para-areolar incision of the skin in the form
of half moon in the region of the affected dial,
preparation of a subcutaneous tunnel through
which the tumor is removed and it is carried
out the hemostasis. Then the remaining cavity
is filled with sterile orange or peach oil.

Claims: 1

*

*     *

(54) Хирургический метод лечения фиброаде-
номы грудной железы

(57) Изобретение относится к медицине, а имен-
но к онкологии.
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Предложенный метод включает парааре-
олярный разрез кожи в виде полумесяца со
стороны поврежденного кадрана, препари-
рование подкожного туннеля, через кото-
рый удаляют опухоль и осуществляют гемо-
стаз. Затем образовавшуюся полость запол-
няют стерильным апельсиновым или перси-
ковым маслом.

П. формулы: 1

(11) 2948 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
(21) a 2005 0262
(22) 2005.09.09
(71)(72)(73) PÎRGARI Boris, MD; TACU Veaceslav, MD;

BASARAB Elvira, MD
(54) Metodă de tratament al insuficienţei cardia-

ce acute
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la car-

diologie şi poate fi utilizată pentru tratamentul
pacienţilor cu boală ischemică a cordului, şi
anume cu insuficienţă cardiacă acută.
Esenţa metodei constă în aceea că se admi-
nistrează vasodilatatoare cardiace din grupa
nitraţilor organici, preparate pentru restabilirea
conductibilităţii vaselor coronariene, analge-
zice, antagonişti ai canalelor de calciu, beta-
adrenoblocante, antiagregante, tratament
simptomatic, totodată, se efectuează supli-
mentar transfuzia a 250…400 mL de sânge de
la pacient, îmbogăţit cu un amestec de O2 şi
O3, unde concentraţia ozonului este de 3,0…
4,0 mg/L. Procedura se repetă de 1…2 ori pe
săptămână, iar cura de tratament constă din
3…4 proceduri.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of acute cardiac insufficiency treat-
ment

(57) The invention refers to medicine, in particular
to cardiology and may be used for treating pa-
tients with heart ischemic disease, namely with
acute cardiac insufficiency.
Summary of the method consists in that there
are administered cardiac vasodilators from the
group of organic nitrates, preparations for res-
toration of coronary vessel conduction, analge-

tics, calcium canal antagonists, beta-adreno-
blockers, antiaggregates, symptomatic treat-
ment, additionally being carried out transfusion
of 250…400 ml of blood from the patient, en-
riched with a mixture of O2 and O3, where the
ozone concentration is of 3,0…4,0 mg/L. The
procedure is repeated 1…2 times a week, and
for the treatment cure there are made 3…4 pro-
cedures.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод лечения острой сердечной недоста-
точности

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к кардиологии и может быть исполь-
зовано для лечения больных с ишемической
болезнью сердца, а именно с острой сер-
дечной недостаточностью.
Сущность метода состоит в том, что назна-
чают сердечные вазодилататоры из группы
органических нитратов, препараты для
восстановления проходимости коронарных
сосудов, аналгетики, антагонисты кальцие-
вых каналов, бета-адреноблокаторы, анти-
агреганты, симптоматическое лечение,
также дополнительно осуществляют транс-
фузию 250…400 мл крови от пациента, обо-
гащенную смесью O2 и O3, где концентрация
озона составляет 3,0…4,0 мг/л. Процедуру
повторяют 1…2 раза в неделю, а за курс
лечения выполняют 3…4 процедуры.

П. формулы: 1

(11) 2949 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01)
(21) a 2005 0080
(22) 2005.03.18
(71)(73) OSMAN Victor, MD
(72) OSMAN Victor, MD; ABABII Ion, MD; POPA

Vladimir, MD; ANTOHII Andrei, MD; GĂINĂ Stela,
MD; SENCU Euzebiu, MD; VETRICEAN Sergiu,
MD

(54) Instrument chirurgical otorinolaringologic
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la

otorinolaringologie şi tehnica medicală, şi
poate fi utilizată pentru înlăturarea ligamentelor.
Instrumentul chirurgical conţine un corp tubu-
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lar longitudinal (1). La un capăt al corpului (1)
sunt fixate imobil un mâner (2) şi articulat un
alt mâner (3), executat ca o pârghie cu două
braţe. La celălalt capăt al corpului (1) este
executată o tăietură şi în planul paralel cu axa
corpului este fixat un element de sprijin (4).
Elementul tăietor (5) este fixat rigid pe un capăt
al suportului (6), executat, de exemplu ca o
placă sau bară, alt capăt al căruia este fixat
articulat pe corp (1). Muchia elementului de
sprijin (4) este amplasată într-un plan paralel
cu axa longitudinală a corpului (1), iar confi-
guraţia muchiilor elementelor tăietor (5) şi de
sprijin (4) este executată de formă triunghiu-
lară cu unghiurile rotunjite. În corp (1) este am-
plasată o tijă elastică (7), care uneşte braţul
liber (8) al mânerului (3) şi suportul (6) ele-
mentului tăietor (5). Corpul (1) instrumentului
chirurgical este executat încovoiat sub un
unghi de 30…50° faţa de axa lui longitudinală.
La deschiderea mânerelor (2) şi (3) tija (7)
ridică elementul tăietor (5), suportul (6) căruia
se sprijină în secţiunea (9) corpului (1). La
închiderea mânerelor (2) şi (3) tija (7), fixată pe
braţul liber (8) al mânerului (3), se deplasea-
ză şi acţionează asupra suportului (6), iar
corespunzător şi asupra elementului tăietor
(5), care intră în elementul de sprijin (4). În
acelaşi timp se produce prinderea, constricţia
şi rezecţia sectorului ligamentului.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Otorhinolaryngologic surgical instrument
(57) The invention refers to medicine, namely to

otorhinolaryngology and medical engineering,
and may be used for ligament removal.
The surgical instrument contains a longitudi-
nal tubular body (1). To one end of the body (1)
there are fixed immovably a handle (2) and ar-
ticulately another handle (3), made as a bell-
crank. On other end of the body (1) there is
made a cut-out and in the plane parallel to the
body axis there is fixed a bearing element (4).
The cutting element (5) is rigidly fixed onto one
end of the holder (6), made, for example, as a
plate or bar, the other end of which is articu-
lately fixed onto the body (1). The edge of the
stopper element (4) is placed in a plane paral-
lel to the longitudinal axis of the body (1), and

the configuration of edges of the cutting (5) and
bearing (4) elements is made triangular-
shaped with rounded angles. Into the body (1)
there is placed an elastic rod (7), joining the
free arm (8) of the handle (3) and the holder
(6) of the cutting element (5). The body (1) of
the surgical instrument is made bent at an
angle of 30…50° with its longitudinal axis.
When breaking the handles (2) and (3), the rod
(7) lifts the cutting element (5), the holder (6) of
which rests on the cut-out (9) of the body (1).
When joining the handles (2) and (3), the rod
(7), fixed onto the free arm (8) of the handle (3),
displaces and acts on the holder (6), and cor-
respondingly also on the cutting element (5),
entering into the bearing element (4). At the
same time there takes place catching, constric-
tion and resection of the ligament sector.

Claims: 1
Fig.: 3

*

*     *

(54) Хирургический оториноларингологичес-
кий инструмент

(57) Изобретение относится к медицине, а имен-
но к оториноларингологии и медицинской
технике, и может быть использовано для
удаления связок.
Хирургический инструмент содержит про-
дольный трубчатый корпус (1). На одном
конце корпуса (1) неподвижно закреплена
ручка (2) и шарнирно закреплена ручка (3),
выполненная в виде двуплечего рычага. На
другом конце корпуса (1) выполнен вырез и
в плоскости, параллельной оси корпуса, за-
креплен упорный элемент (4). Режущий
элемент (5) жёстко закреплён на одном
конце держателя (6), выполненном, напри-
мер, в виде пластины или стержня, другой
конец которого шарнирно закреплён на
корпусе (1). Кромка упорного элемента (4)
расположена в плоскости, параллельной
продольной оси корпуса (1), а конфигурация
кромок режущего (5) и упорного (4) эле-
ментов выполнена в форме треугольников
со скругленными углами. В корпусе (1)
расположена упругая тяга (7), соединяющая
свободное плечо (8) ручки (3) и держатель
(6) режущего элемента (5). Корпус (1) хирур-
гического инструмента выполнен изогнутым
под углом 30…50o к его продольной оси.
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При размыкании ручек (2) и (3) тяга (7)
поднимает режущий элемент (5), держатель
(6) которого упирается в срез (9) корпуса (1).
При смыкании ручек (2) и (3), закреплённая
на свободном плече (8) ручки (3) тяга (7)
перемещается и воздействует на держатель
(6), а соответственно и на режущий элемент
(5), который входит в упорный элемент (4).
При этом происходит захват, сжатие и
резекция участка связки.

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 2950 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61C 7/00 (2006.01)

A61C 7/20 (2006.01)
A61C 7/24 (2006.01)

(21) a 2005 0082
(22) 2005.03.25
(71)(73) BUŞMACHIU Ion, MD
(72) BUŞMACHIU Ion, MD; GODOROJA Pavel, MD
(54) Metodă de tratament al ocluziei distale a

arcadelor dentare
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la

ortodonţie şi ortopedia dentofacială.
Esenţa invenţiei constă în aceea că preliminar
se extrag dinţii 18 şi 28, se lărgeşte maxilarul
superior în plan transversal şi se corectează
forma arcadei dentare a maxilarului inferior,
apoi se efectuează deplasarea pe etape a din-
ţilor maxilarului superior, totodată se deplasea-
ză în mod consecutiv dinţii 17 şi 27, apoi dinţii
16 şi 26, se unesc cu o sârmă într-un bloc unic
în formă de ∞ dinţii 17 şi 16, precum şi dinţii
27 şi 26, se deplasează în partea distală dinţii
15 şi 25, dinţii 14 şi 24, dinţii 13 şi 23, se unesc

cu o sârmă într-un bloc unic în formă de ∞∞
dinţii 17, 16, 15, 14 şi 13, precum şi dinţii 27,
26, 25, 24 şi 23, după care se închid tremele
şi diastemele segmentului anterior al arcadei
dentare a maxilarului superior.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Method of treatment of the dentition distal
occlusion

(57) The invention refers to medicine, in particular
to orthodontics and dentofacial orthopedics.
Summary of the invention consists in that there
are preliminarily extracted the 18-th and 28-th
teeth, it is widened the upper jaw in transverse
plane and it is corrected the form of the dental
arch of the lower jaw, then it is carried out stage-
by-stage displacement of the upper jaw teeth,
at the same time there are consecutively dis-
placed the 17-th and 27-th teeth, then the 16-
th and 26-th teeth, there are joined with the help
of a wire in a single block of ∞ form the 17-th
and 16-th teeth, as well as the 27-th and 26-th
teeth, there are displaced in the distal part the
15-th and 25-th teeth, the 14-th and 24-th teeth,
the 13-th and 23-rd teeth, there are joined with
a wire in a single block of ∞∞ form the 17-th,
16-th, 15-th, 14-th and 13-th teeth, as well as
the 27-th, 26-th, 25-th, 24-th and 23-rd teeth,
afterwards there are closed the tremae and
diastemae of the anterior segment of the up-
per jaw dental arch.

Claims: 1
Fig.: 4

*

*     *

(54) Метод лечения дистальной окклюзии
зубных рядов

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к ортодонтии и денто-лицевой орто-
педии.
Сущность изобретения заключается в том,
что предварительно удаляют 18 и 28 зубы,
расширяют верхнюю челюсть в трансвер-
сальном направлении и исправляют форму
зубной дуги нижней челюсти, затем выпол-
няют поэтапное перемещение зубов верх-
ней челюсти, при этом последовательно
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перемещают 17 и 27 зубы, затем 16 и 26,
соединяют проволокой единым блоком в
форме ∞ 17 и 16 зубы, а также 27 и 26 зубы,
перемещают в дистальную сторону 15 и 25
зубы, 14 и 24 зубы, 13 и 23 зубы, соединяют
проволокой единым блоком в форме ∞∞ 17,
16, 15, 14 и 13 зубы, а также 27, 26, 25, 24 и
23 зубы, после чего закрывают тремы и
диастемы переднего отдела зубной дуги
верхней челюсти.

П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11) 2951 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61C 7/00 (2005.11)

A61C 7/20 (2005.11)
A61C 7/24 (2005.11)

(21) a 2005 0083
(22) 2005.03.25
(71)(73) BUŞMACHIU Ion, MD; BUŞMACHIU Andrei, MD
(72) BUŞMACHIU Ion, MD; GODOROJA Pavel, MD;

TRIFAN Valentina, MD; BUŞMACHIU Andrei, MD
(54) Dispozitiv ortodontic pentru deplasarea

distală a dinţilor canini
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la

ortodonţie şi ortopedia dentofacială.
Dispozitivul conţine un arc ortodontic integral
standard (1), unit rigid cu nişte inele ortodontice
(2), destinate pentru instalarea pe molarii doi,
şi cu nişte brackete (3) destinate pentru fixarea
de primul premolar şi de doi dinţi incisivi de
ambele părţi, şi este unit, de asemenea, cu
două brackete (4), destinate pentru fixarea de
dinţii canini, instalate cu posibilitatea deplasării
pe el. Pe arcul ortodontic integral standard (1),
din stânga şi din dreapta, este instalat câte un
element (5) în formă de V, capetele căruia sunt
executate în formă de cârlig. De fiecare parte,
un capăt (6) al elementului (5) este fixat de
bracketă (4). Totodată, pe bracketă (4) este
executat un cârlig (7), orientat în sus şi unit prin
intermediul unei tije elastice cu cârligul inelului
ortodontic, destinat pentru instalarea pe primul
molar al maxilarului inferior.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Orthodontic device for canine teeth distal
displacement

(57) The invention refers to medicine, in particular to
the orthodontics and dentofacial orthopedics.
The device contains a standard integral orth-
odontic archwire (1), rigidly joined with orth-
odontic rings (2), installed onto the twelfth-year
molars, and with brackets (3) fixed to the sixth-
year premolar and to two incisor teeth on both
sides, as well as joined with two brackets (4),
fixed to the canine teeth, installed with the pos-
sibility of displacement thereon. Onto the stan-
dard integral orthodontic archwire (1), on the left
and on the right, there are installed for one V-
shaped element (5), the ends of which are
made in the form of hook. On each side one end
(6) of the element (5) is fixed to the bracket (4).
At the same time, onto the bracket (4) there is
made a hook (7), oriented upwards and joined
by means of an elastic rod with the hook of the
orthodontic ring, installed onto the sixth-year
molar of the lower jaw.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Ортодонтическое устройство для дисталь-
ного перемещения клыков

(57) Изобретение относится к медицине, в частнос-
ти к ортодонтии и денто-лицевой ортопедии.
Устройство содержит цельную стандартную
ортодонтическую дугу (1), жёстко соединённую
с ортодонтическими кольцами (2), устанавли-
ваемыми на вторых молярах, и бракетами (3),
фиксируемыми к первому премоляру и двум
резцам с обеих сторон, а также соединённую
с фиксируемыми к клыкам, бракетами (4),
установленными с возможностью перемеще-
ния по ней. На цельной стандартной ортодон-
тической дуге (1) слева и справа установлены
по одному V-образному элементу (5), концы
которого выполнены в виде крючка. С каждой
стороны один конец (6) элемента (5) закреплён
за бракет (4). При этом, на бракете (4) выпол-
нен крючок (7), направленный вверх и связан-
ный эластичной тягой с крючком ортодонти-
ческого кольца, устанавливаемого на первом
моляре нижней челюсти.

П. формулы: 1
Фиг.: 4
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(11) 2951 (13) F1

(11) 2952 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61K 36/05 (2005.11)

A61K 9/02 (2005.11)
A61K 13/03 (2005.11)
A61K 47/10 (2005.11)

(21) a 2005 0213
(22) 2005.07.26
(71)(73) RUDIC Valeriu, MD
(72) RUDIC Valeriu, MD; DIUG Eugen, MD; CRUDU

Dorin, MD; IUHTIMOVSCHI Eugen, MD; PARII
Angela, MD

(54) Remediu medicamentos sub formă de su-
pozitoare pentru tratamentul prostatite-
lor

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la far-
macologie şi poate fi utilizată pentru trata-
mentul prostatitelor cronice în acutizare, com-
plicaţiilor de spermatogeneză şi dereglărilor
funcţiei erectile.
Esenţa invenţiei constă în aceea că remediul
medicamentos include extract din biomasa
cianobacteriei Spirulina platensis, dimetil-
sulfoxid, polietilenglicol-1500, polietilenglicol-
6000 şi apă purificată în următorul raport al
componentelor, pentru 2 g de supozitor:
extract din biomasa cianobacteriei Spirulina
platensis, calculat pentru substanţă uscată

0,005...0,010
dimetilsulfoxid 0,050...0,200
polietilenglicol-1500 0,800...1,200
polietilenglicol-6000 0,400...0,800
apă purificată restul.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Medicinal remedy in the form of supposito-
ries for prostatitis treatment

(57) The invention refers to medicine, in particular
to pharmacology and may be used for treat-

ment of chronic prostatitis in aggravation, of
spermatogenesis complications and erectile
function disturbances.
Summary of the invention consists in that the
medical remedy includes extract of Spirulina
plantensis cyanobacterium biomass, dimethyl
sulfoxide, polyethylene glycol-1500, polyethyl-
ene glycol-6000 and treated water in the follow-
ing component ratio, for 2 g of suppository:
extract of Spirulina plantensis cyanobacterium
biomass, calculated for dry substance

0,005…0,010
dimethyl sulfoxide 0,050…0,200
polyethylene glycol-1500 0,800…1,200
polyethylene glycol-6000 0,400…0,800
treated water the rest.

Claims: 1

*

*     *

(54) Лекарственное средство в виде свечей
для лечения простатитов

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к фармакологии и может быть исполь-
зовано для лечения хронических проста-
титов в обострении, осложнений сперма-
тогенеза и нарушений эректильной функции.
Сущность изобретения состоит в том, что ле-
карственное средство включает экстракт из
биомассы цианобактерии Spirulina platen-
sis, диметилсульфоксид, полиэтиленгли-
коль-1500, полиэтиленгликоль-6000 и очи-
щенную воду при следующем соотношении
компонентов, для 2-х граммовой свечи:
экстракт из биомассы цианобактерии Spiru-
lina platensis,из расчета на сухое вещество

0,005...0,010
диметилсульфоксид 0,050...0,200
полиэтиленгликоль-1500 0,800...1,200
полиэтиленгликоль-6000 0,400...0,800
очищенная вода остальное.

П. формулы: 1

(11) 2953 (13) F1
(51) Int. Cl.: A61D 99/00 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)
A61K 35/76 (2006.01)
A61K 39/39 (2006.01)

(21) a 2005 0125
(22) 2005.04.28
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(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN
MOLDOVA, MD

(72) EREMIA Nicolai, MD; STARCIUC Nicolae, MD;
DABIJA Tatiana, MD

(54) Metodă de imunoprofilaxie a bursitei infec-
ţioase aviare

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, şi anu-
me la metode de imunoprofilaxie a bolilor infec-
ţioase la păsări.
Metoda de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase
aviare, conform invenţiei, include vaccinarea
dublă a puilor cu vaccin din tulpina atenuată
Winterfield la vârsta de 7…15 zile cu interval de
10…14 zile, totodată timp de 5 zile până la şi 5
zile după prima vaccinare puilor li se admi-
nistrează la adăpare suspensie de propolis de
3…10% în soluţie hidroalcoolică de 75%, în
cantitate de 6,2…22,2 mg de propolis la un cap.
Rezultatul constă în sporirea masei şi rezistenţei
fiziologice a puilor şi în scăderea mortalităţii lor.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of avian infectious bursitis immuno-
prophylaxis

(57) The invention refers to the veterinary medicine,
namely to methods of infectious disease
immunoprophylaxis to birds.
The method of avian infectious bursitis immu-
noprophylaxis, according to the invention, in-
cludes the double vaccination of chickens with
vaccine from the attenuated Winterfield strain
at the age of 7…15 days with an interval of
10…11 days, at the same time during 5 days
before and 5 days after the first vaccination the
chickens are administered during watering a
3…10% suspension of propolis in a 75%
hydroalcoholic solution, in a quantity of
6,2…22,2 mg of propolis per capita.
The result consists in increasing the weight
and physiological resistance of the chickens,
and in decreasing their mortality.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод иммунопрофилактики инфекцион-
ного бурсита птиц

(57) Изобретение относится к ветеринарии, а
именно к методам иммунопрофилактики

инфекционных заболеваний у птиц.
Метод иммунопрофилактики инфекционного
бурсита птиц, согласно изобретению, вклю-
чает двойную вакцинацию цыплят вакциной
из мягкого штамма Winterfield в возрасте
7…15 дней с интервалом в 10…14 дней, при
этом в течение 5 дней до и 5 дней после
первой вакцинации цыплятам вводят при
выпаивании 3…10%-ную. суспензию пропо-
лиса в 75% водноспиртовом растворе, в коли-
честве 6,2…22,2 мг прополиса на одну голову.
Результат состоит в повышении веса и физио-
логической устойчивости цыплят, и в сниже-
нии их смертности.

П. формулы: 1

(11) 2954 (13) F1
(51) Int. Cl.: B09B 3/00 (2006.01)

A62D 3/00 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
C09C 1/26 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)

(21) a 2005 0170
(22) 2005.06.16
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Ion, RO
(54) Instalaţie pentru neutralizarea deşeurilor

vinicole ce conţin albastru de Prusia
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în spe-

cial la o instalaţie pentru neutralizarea deşeu-
rilor vinicole ce conţin albastru de Prusia.
Instalaţia, conform invenţiei, include un vas
pentru diluarea deşeurilor (8), trei vase pentru
prepararea respectiv a laptelui de var (11),
soluţiilor de HCl (13) şi de FeCl3 (14), o baterie
din şapte vase unite ciclic pentru solubilizarea
ferocianurilor cu lapte de var şi spălarea
ulterioară a fazei solide cu apă (1-7), un vas-
reactor pentru colectarea fazei lichide cu
ferocianurile solubilizate, neutralizarea lor cu
soluţie de HCl şi resedimentarea albastrului de
Prusia cu soluţie de FeCl3 (9), un filtru pentru
concentrarea albastrului de Prusia şi a deşeu-
rilor neutralizate (12) şi un vas pentru colectarea
acestora (10). Totodată vasul pentru diluarea
deşeurilor (8), vasul pentru prepararea laptelui
de var (11), vasul-reactor (9) şi vasul pentru
colectarea deşeurilor neutralizate (10) sunt unite
cu fiecare din cele 7 vase ale bateriei (1-7),
vasele pentru prepararea soluţiilor de HCl (13)
şi de FeCl3 (14) sunt unite cu vasul-reactor (9),
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acesta şi vasul pentru colectarea deşeurilor
neutralizate (10) fiind unite cu filtrul (12).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Installation for neutralization of wine-making
by-products containing Berlin blue

(57) The invention relates to the wine industry, in par-
ticular to an installation for neutralization of wine-
making by-products containing Berlin blue.
The installation, according to the invention, in-
cludes a capacity for by-product dilution (8), three
capacities for preparation of the lime cream (11),
the HCl (13) and FeCl3 (14) solutions, corre-
spondingly, a battery of seven capacities joined
cyclically for ferrocyanide dissolution with lime
cream and subsequent washing of the solid
phase with water (1-7), a capacity-reactor for
collection of the solid phase with the solubilized
ferrocyanides, neutralization thereof with HCl
solution and reprecipitation of the Berlin blue
with FeCl3 solution (9), a filter for concentration
of the Berlin blue and of the neutralized by-pro-
ducts (12) and a capacity for collection thereof
(10). At the same time, the capacity for by-prod-
uct dilution (8), the capacity for lime cream prepa-
ration (11), the capacity-reactor (9) and the ca-
pacity for neutralized by-products collection (10)
are joined with each of the seven capacities of
the battery (1-7), the capacities for preparation
of HCl (13) and FeCl3 (14) solutions are joined
with the capacity-reactor (9), the latter and the
capacity for neutralized by-products collection
(10) being joined with the filter (12).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Установка для обезвреживания отходов
виноделия, содержащих берлинскую
лазурь

(57) Изобретение относится к винодельческой
промышленности, в частности к установке
для обезвреживания отходов виноделия,
содержащих берлинскую лазурь.
Установка, согласно изобретению, включает
емкость (8), для разбавления отходов три

емкости для приготовления известкового
молока (11), растворов HCl (13) и FeCl3 (14)
соответственно, батарею из семи емкостей
(1-7), соединенных циклически для раство-
рения ферроцианидов известковым моло-
ком и последующего промывания твердой
фазы водой, емкость-реактор (9), для сбора
жидкой фазы с растворенными ферроциани-
дами, их нейтрализации раствором HCl и
повторного осаждения берлинской лазури
раствором FeCl3 фильтр (12) для концентра-
ции берлинской лазури и обезвреженных
отходов и емкость (10) для сбора последних.
Вместе с тем, емкость для разбавления
отходов (8), емкость, для приготовления
известкового молока (11) емкость-реактор (9)
и емкость (10) для сбора обезвреженных
отходов соединены с каждой из семи емкос-
тей батареи (1-7), емкости для приготовле-
ния растворов HCl (13) и FeCl3 (14) соединены
с емкостью-реактором (9), при этом послед-
няя и емкость (10) для сбора обезврежен-
ных отходов соединены с фильтром (12).

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11) 2955 (13) B1
(51) Int. Cl.: B23K 20/12 (2006.01)

B29C 65/06 (2006.01)
(21) a 2005 0218
(22) 2005.08.01
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; BOTEZ Ilie, MD; DULGHERU

Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD
(54) Procedeu şi dispozitiv de sudare prin fricţiune
(57) Invenţia se referă la procedeu şi dispozitiv de

sudare prin fricţiune şi poate fi utilizată în diferite
ramuri ale industriei constructoare de maşini
pentru sudarea pieselor de dimensiuni mici de
formă cilindrică.
Procedeul de sudare prin fricţiune se bazează
pe utilizarea mai multor piese pentru sudarea
simultană, în care piesele se apasă una în alta
şi se pun în mişcare. Piesele de sudat cilindri-
ce amplasate una deasupra alteia sunt puse
în mişcare de rotaţie în jurul axei sale în direcţii
opuse de acelaşi mecanism de acţionare şi
sunt apăsate una în alta cu o creştere în pro-
gresie a presiunii axiale.
Dispozitivul de sudare prin fricţiune include o
carcasă cilindrică 1, două elemente de fixare
a pieselor de sudat ş i un mecanism de
acţionare 9. Elementele cilindrice de fixare ale
pieselor de sudat sunt executate în formă de
două tambure amplasate concentric unul
deasupra altuia. Tamburul superior 2, care
este format din discul superior şi cel inferior,
între care sunt fixate, pe circumferinţă în
perechi role de ghidare şi de acţionare 3, este
fixat rigid pe arborele condus 10 al mecanis-
mului de acţionare 9 şi plasat liber în carcasă
1. Între peretele interior al carcasei 1 şi rolele
de ghidare şi de acţionare 3 a tamburului su-
perior 2 sunt amplasate piesele de sudat
superioare 13, capătul superior al cărora
contactează cu partea inferioară executată
profilată a camei inelare 11 fixată rigid în
carcasă 1. Tamburul inferior 5, format din două
inele, între care sunt fixate pe circumferinţă, în
perechi, role de ghidare şi de acţionare 6, este
montat liber pe partea cilindrică a plăcii de
sprijin 8, în care este fixat mecanismul de
acţionare 9. Între suprafaţa laterală a părţii
cilindrice a plăcii de sprijin 8 şi rolele de ghidare
şi de acţionare 6 ale tamburului inferior 5 sunt
amplasate piesele de sudat inferioare 14,
capătul de sus al cărora contactează cu capătul
de jos al pieselor de sudat superioare 13, iar
discul inferior al tamburului superior 2 este fixat

prin bolţuri de antrenare 4 la inelele tamburului
inferior 5. Dispozitivul este dotat suplimentar
cu un buncăr pentru avansarea pieselor de
sudat 15, fixat pe carcasă 1 în zona fazei de
repaus inferioare a profilului camei 11 şi cu un
buncăr pentru colectarea pieselor prelucrate
16, fixat în placa de sprijin 8, în zona fazei de
repaus superioare a profilului camei 11.

Revendicări: 2
Figuri: 5

*

*     *

(54) Process and device for friction welding
(57) The invention relates to the processes and

devices for friction welding and may be used
in different branches of mechanical engineer-
ing for welding of small-sized parts of cylindri-
cal form.
The process for friction welding is based on
the use of several parts for simultaneous weld-
ing, wherein the parts are pressed to each
other and are set in motion. The cylindrical parts
for welding placed one above another are set
in opposite rotary around its own axis motion
by the same drive and are pressed to each
other with a progressive growth of axial pres-
sure.
The device for friction welding includes a cylin-
drical body 1, two elements for welding parts
fixation and a drive 9. The cylindrical elements
for welding parts fixation are made in the form
of two drums placed concentrically one above
another. The upper drum 2, consisting of up-
per and lower disks, between which round the
circumference are fixed in pairs guide and drive
rollers 3, is rigidly fixed onto the driven shaft 10
of the drive 9 and freely placed into the body 1.
Between the inner wall of the body 1 and the
guide and drive rollers 3 of the upper drum 2
there are placed the upper welding parts 13,
the upper end of which comes in contact with
the lower part, made contoured, of the annular
cam 11 rigidly fixed into the body 1. The lower
drum 5, consisting of two rings, between which
there are pair wise fixed round the circumfer-
ence guide and drive rollers 6, is freely mounted
onto the cylindrical part of the base 8, wherein
it is fixed the drive 9. Between the lateral sur-
face of the cylindrical part of the base 8 and the
guide and drive rollers 6 of the lower drum 5
there are placed the lower welding parts 14,
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the upper end of which comes in contact with
the lower end of the upper welding parts 13,
and the lower disk of the upper drum 2 is fixed
by driving cops 4 to the rings of the lower drum
5. The device is additionally provided with a bin
for welding parts feeding, fixed onto the body 1
in the zone of the lower idle stroke of the cam
11 contour and with a bin for finished parts
collection 16, fixed to the base in the zone of
the upper idle stroke of the cam 11 contour.

Claims: 2
Fig.: 5

*

*     *

(54) Способ и устройство для сварки трением
(57) Изобретение относится к способам и устрой-

ствам для сварки трением и может быть
использовано в разных отраслях машино-
строения для сварки малогабаритных дета-
лей цилиндрической формы.
Способ сварки трением основан на приме-
нении нескольких деталей для одновремен-
ной сварки, в котором детали прижимают
друг к другу и приводят в движение. Установ-
ленные одна над другой цилиндрические
детали приводят в противоположное враща-
тельное вокруг своей оси движение одним и
тем же приводом и прижимают их друг к дру-
гу с прогрессивным ростом осевого давления.
Устройство для сварки трением включает
цилиндрический корпус 1, два элемента
фиксации деталей для сварки и привод 9.
Цилиндрические элементы фиксации дета-
лей для сварки выполнены в виде двух кон-
центрически расположенных один над дру-
гим барабанов. Верхний барабан 2, состоя-
щий из верхнего и нижнего дисков, между
которыми по окружности попарно закреп-
лены направляющие и приводные ролики 3,
жестко закреплен на ведомом валу 10
привода 9 и свободно размещен в корпусе
1. Между внутренней стенкой корпуса 1 и
направляющими и приводными роликами 3
верхнего барабана 2 размещены верхние
детали для сварки 13, верхний торец кото-
рых контактирует с нижней выполненной
профильной частью жестко закрепленного
в корпусе 1 кольцевого кулачка11. Нижний
барабан 5, состоящий из двух колец, между
которыми попарно закреплены направ-

ляющие и приводные ролики 6, свободно
смонтирован на цилиндрической части ос-
нования 8, в котором закреплен привод 9.
Между боковой поверхностью цилиндри-
ческой части основания 8 и направляющими
и приводными роликами 6 нижнего бараба-
на 5 размещены нижние детали для сварки
14, верхний торец которых контактирует с
нижним торцом верхних деталей для сварки
13, а нижний диск верхнего барабана 2
закреплен приводными цевками 4 к коль-
цам нижнего барабана 5. Устройство до-
полнительно снабжено бункером для по-
дачи деталей для сварки, закрепленным на
корпусе 1 в зоне нижнего холостого хода
профиля кулачка 11, и бункером для сбора
обработанных деталей 16, прикрепленным
к основанию в зоне верхнего холостого хода
профиля кулачка 11.

П. формулы: 2
Фиг.: 5

(11) 2956 (13) B2
(51) Int. Cl.: B64D 1/18 (2006.01)
(21) a 2004 0113
(22) 2004.05.12
(71)(73) POVONSCHII Vitalii, MD
(72) POVONSCHII Vitalii, MD; GRĂDINARI Valentin, MD
(54) Pulverizator
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la

tehnica pentru protecţia plantelor, şi poate fi
folosită pentru pulverizarea substanţelor
chimice toxice lichide.
Pulverizatorul conţine un corp (10), un electro-
motor (8) cu flanşă (14), un tambur cu sită (1),
care este montat pe arborele (7) electromoto-
rului (8) cu ajutorul bucşei (5) şi o conductă de
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aducţie pentru lichid (13). De flanşa (14) elec-
tromotorului (8) este conectat corpul pulveri-
zatorului (10) cu orificii (11), pe care este am-
plasată o garnitură elastică (12), care acoperă
orificiile (11), iar conducta de aducţie pentru
lichid (13) este conectată la baza corpului
(10).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Atomizer
(57) The invention refers to agriculture, namely to

the plant protection technique, and may be
used for atomization of liquid toxic chemicals.
The atomizer contains a body (10), an electric
motor (8) with flange (14), a net-shaped drum
(1), mounted onto the shaft (7) of the electric
motor (8) with the help of a bush (5) and a sup-
ply pipe for liquid (13). To the flange (14) of
the electric motor (8) there is connected the
atomizer body (10) with slots (11), onto which
there is installed an elastic collar (12), cover-
ing the slots (11), and the supply pipe for liq-
uid (13) is connected to the base of the body
(10).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Распылитель
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, а именно к технике для защиты расте-
ний, и может быть использовано для распы-
ления жидких ядохимикатов.
Распылитель содержит корпус (10), элек-
тромотор (8) с фланцем (14), сетчатый бара-
бан (1), смонтированный на валу (7) электро-
мотора (8) посредством втулки (5) и подво-
дящую трубу для жидкости (13). К фланцу (14)
электромотора (8) присоединен корпус
распылителя (10) с прорезями (11), на
котором установлена эластичная манжета
(12), закрывающая прорези (11), а подво-
дящая труба для жидкости (13) подсоеди-
нена к основанию корпуса (10).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2956 (13) B2

(11) 2957 (13) F1
(51) Int. Cl.: C09F 3/03 (2006.01)
(21) a 2005 0035
(22) 2005.02.08
(71)(73) “OLIMP” S.R.L., MD
(72) CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valerii,

MD; PAPUŞOI Serghei, MD
(74) PARASCA Dumitru
(54) Dispozitiv de închidere-sigilare
(57) Invenţia se referă la dispozitive de închidere şi

este destinată pentru sigilarea obiectelor în
scopul prevenirii accesului neautorizat la ele.
Dispozitivul de închidere-sigilare conţine un
corp în formă de cutie, închis nedemontabil cu
un capac transparent cu o placă de strângere,
mecanism de fixare a cablului, amplasat sub
capac într-o adâncitură care este executată în
formă de trapez drept, paralel cu baza corpului
şi care conţine două role de strângere ampla-
sate simetric, pe suprafaţa cilindrică a cărora,
îmbinată cu pereţii înclinaţi ai adânciturii, este
executată o dinţare şi un canal inelar, precum
şi arcuri unite cu role şi amplasate în caneluri
din partea bazei mai mari a adânciturii. În corp
este executat un canal străpuns pentru am-
plasarea cablului, axul căruia coincide cu axul
de simetrie a adânciturii şi un canal înfundat în
care este fixat capătul cablului. Canalele stră-
puns şi înfundat sunt executate într-un nivel,
paralel unul faţă de altul, astfel că orificiul de
ieşire a canalului înfundat şi orificiul de intrare
a canalului străpuns sunt amplasate pe o faţă
laterală a corpului. Noutatea invenţiei constă
în aceea că în corp sunt executate într-un nivel,
paralel unul faţă de altul, două canale
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străpunse suplimentare pentru amplasarea
cablului. Canalele suplimentare sunt ampla-
sate între baza corpului şi nivelul de amplasare
a orificiului înfundat şi celui străpuns sub un
unghi faţă de ele, astfel că orificiul de intrare a
unui canal suplimentar este amplasat pe faţa
laterală a corpului, adiacentă cu faţa laterală,
pe care este amplasat orificiul de ieşire al
canalului înfundat şi orificiul de intrare al
canalului străpuns. Orificiul de ieşire al altui
canal suplimentar este amplasat pe faţa
laterală a corpului, adiacentă cu faţa laterală,
pe care este amplasat orificiul de ieşire al
canalului străpuns, iar între orificiul de ieşire
al unui canal suplimentar străpuns şi orificiul
de intrare al canalului de bază, străpuns
precum şi între orificiul de ieşire al canalului
străpuns şi orificiul de intrare al altui canal
suplimentar sunt executate scobituri de
trecere pentru amplasarea cablului care le
cuplează.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Locking-sealing device
(57) The invention relates to the locking devices and

is meant for sealing of objects with the view of
preventing the unauthorized access to them.
The locking-sealing device contains a body of
box-shaped type, undemountably closed with
a transparent cover with a clamping plate, a
cable fixation mechanism, placed under the
cover into a recess which is made in the form
of right trapezium, parallel to the body base and
includes two symmetrically placed clamping
rollers, onto the cylindrical surface of which,
conjugate to the inclined walls of the recess,
there is made a cutting and an annular groove,
as well as springs joined with rollers and
placed into grooves from the end of the recess
greater base. Into the body there is made a
through channel for cable placement, the axis
of which coincides with the axis of symmetry of
the recess and a blind channel, wherein the
cable end is fixed. The through and blind chan-
nels are made on the same level, parallel to
each other, so that the outlet of the blind chan-
nel and the inlet of the through channel are
placed onto a lateral face of the body. Novelty
of the invention consists in that into the body

there are made in the same level, parallel to
each other, two additional through channels for
cable placement. The additional channels are
placed between the body base and the place-
ment level of the blind and through channels
at an angle with them so that the inlet of one
additional channel is placed onto the lateral
face of the body, adjacent to the lateral face, onto
which the outlet of the blind channel and the
inlet of the through channel are placed. The
outlet of another additional channel is placed
onto the lateral face, adjacent to the lateral face,
onto which the outlet of the through channel is
placed, and between the outlet of one additional
channel and the inlet of the through base can-
nel, as well as between the outlet of the through
channel and the inlet of the other additional
channel are made passing pits for cable place-
ment, coupling them.

Claims: 1
Fig.: 4

*

*     *

(54) Запорно-пломбировочное устройство
(57) Изобретение относится к запирающим ус-

тройствам и предназначено для опломби-
рования объектов с целью предотвращения
от несанкционированного доступа к ним.
Запорно-пломбировочное устройство со-
держит корпус коробчатого типа, неразъем-
но закрытый прозрачной крышкой с при-
жимной пластиной, механизм фиксации
троса, размещенный под крышкой в углу-
блении, которое выполнено в форме пра-
вильной трапеции параллельно основанию
корпуса и включает два симметрично раз-
мещенных зажимных роликa, на сопрягае-
мой с наклонными стенками углублениях
цилиндрической поверхности каждого из
которых выполнена насечка и кольцевая
канавка, а также пружины, соединенные с
роликами и размещенные в пазах со сторо-
ны большего основания углубления. В кор-
пусе выполнены сквозной канал для раз-
мещения троса, ось которого совпадает с
осью симметрии углубления, и глухой канал,
в котором закреплен конец троса. Сквозной
и глухой каналы выполнены на одном
уровне параллельно друг другу так, что
выходное отверстие глухого канала и вход-
ное отверстие сквозного канала располо-
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жены на одной боковой грани корпуса.
Новизна изобретения состоит в том, что в
корпусе выполнены на одном уровне парал-
лельно друг другу два дополнительных
сквозных канала для размещения троса.
Дополнительные каналы расположены
между основанием корпуса и уровнем
расположения глухого и сквозного каналов
под углом к ним так, что входное отверстие
одного дополнительного канала распо-
ложено на боковой грани корпуса, смежной
с боковой гранью, на которой расположены
выходное отверстие глухого канала и вход-
ное отверстие сквозного канала. Выходное
отверстие другого дополнительного канала
расположено на боковой грани, смежной с
боковой гранью, на которой расположено
выходное отверстие сквозного канала, а
между выходным отверстием одного допол-
нительного канала и входным отверстием
сквозного основного канала, а также между
выходным отверстием сквозного канала и
входным отверстием другого дополнитель-
ного канала выполнены соединяющие их
переходные выемки для размещения троса.

П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11) 2958 (13) B2
(51) Int. Cl.: C10L 1/02 (2006.01)

B01F 3/00 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
C07C 67/02 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)

(21) a 2004 0091
(22) 2004.04.22
(71)(73) DOMINAS Valeriu, MD
(72) DOMINAS Valeriu, MD; SULEIMANOV Zaifula

Hamit-Naghimov, MD; CRATEVICI Valeriu, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Instalaţie pentru obţinerea combustibilului

biodiesel din uleiuri vegetale
(57) Invenţia se referă la utilajele pentru obţinerea

combustibilului lichid din uleiuri vegetale şi
alcooluri micromoleculare şi poate fi aplicată în
industriile chimică, alimentară şi de prelucrare.
Instalaţia pentru obţinerea combustibilului
biodiesel din uleiuri vegetale constă din reac-
tor de esterificare (1), reactor de spălare, re-

actor de amestecare (13), schimbătoare de
căldură, separatoare (3) şi răcitor. Reactorul de
esterificare include o coloană-malaxor multi-
compartimentală (8), două recipiente de re-
cepţie şi distribuire, un recipient de recepţie şi
evacuare şi un subansamblu de amestecare
(12). Coloana-malaxor multicompartimentală
este constituită dintr-un corp cilindric, în inte-
riorul căruia este amplasat un arbore vertical.
Pe arbore, perpendicular pe axa lui, şi pe su-
prafaţa interioară a corpului sunt fixate discuri
cu orificii, care divizează spaţiul coloanei-ma-
laxor în n camere de amestecare. Reactorul de
amestecare, amplasat pe suprafaţa exterioară
a corpului reactorului de esterificare, este exe-
cutat în formă de spirală, în care prin inter-
mediul unor vergele de fixare, răsucite într-o
spirală cilindrică, sunt montate discuri cu ori-
ficii, formând camere de amestecare. Reac-
torul de spălare este executat ca un cilindru cu
o coloană-tampon de amestecare instalată în
centru şi este divizat de către schimbătorul de
căldură în recipiente de spălare şi de vaporizare
cuplate între ele, totodată coloana-tampon de
amestecare este cuplată cu recipientul de spă-
lare cu ajutorul unui injector.

Revendicări: 1
Figuri: 5

*

*     *

(54) Installation for obtaining biodiesel fuel from
vegetal oils

(57) The invention relates to the equipment for liq-
uid fuel obtaining from vegetal oils and low-
molecular alcohols and may be applied in the
chemical, food and processing industries.
The installation for obtaining biodiesel fuel
from vegetal oils consists of an etherification
reactor (1), a washing reactor, a mixing reactor
(13), heat exchangers, separators (3) and a
cooler. The etherification reactor includes a
multichamber mixing column (8), two receiv-
ing-distributing capacities, a receiving-dis-
charging capacity and a mixing section (12).
The multichamber mixing column consists of
a cylindrical body, inside which there is placed
a vertical shaft. Onto the vertical shaft, perpen-
dicular to its axis, and onto the inner surface of
the body, there are fixed immobile disks with
slots, dividing the inner space of the mixing
column into n mixing chambers. The mixing
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reactor, placed onto the external surface of the
etherification reactor’s body, is made of spiral-
shape type, inside which by means of fixing
bars, convoluted into a cylindrical spiral, there
are fixed disks with slots, forming mixing cham-
bers The washing reactor is made in the form
of a cylinder, in the centre of which there is in-
stalled a buffer-mixing column and is divided by
the heat exchanger into washing and stripping
capacities coupled between them, at the same
time the buffer-mixing column is joined with the
washing capacity by an injector.

Claims: 1
Fig.: 5

*

*     *

(54) Установка для получения биодизельного
топлива из растительных масел

(57) Изобретение относится к оборудованию для
получения жидкого топлива из растительных
масел и низкомолекулярных спиртов и может
быть применено в химической, пищевой и
обрабатывающей промышленности.
Установка для получения биодизельного топ-
лива из растительных масел состоит из реак-
тора этерификации (1), реактора отмывки,
перемешивающего реактора (13), теплооб-
менников, сепараторов (3) и охладителя. Реак-
тор этерификации включает многокамерную
смесительную колонну (8), две приемно-рас-
пределительные емкости, приемно-отводя-
щую емкость и смешивающий узел (12). Много-
камерная смесительная колонна, состоит из
цилиндрического корпуса, внутри которого
размещен вертикальный вал. На валу, пер-
пендикулярно его оси, и на внутренней по-
верхности корпуса закреплены диски с про-
резями, которые разделяют внутреннее прос-
транство смесительной колонны на n смеши-
вающих камер. Перемешивающий реактор,
расположенный на внешней поверхности
корпуса реактора этерификации, выполнен в
виде спирали, в которой с помощью фикси-
рующих прутков, свернутых в цилиндрическую
спираль, закреплены диски с прорезями,
образующие перемешивающие камеры. Реак-
тор отмывки выполнен в виде цилиндра с ус-
тановленной в центре буферно-смесительной
колонной и разделен теплообменником на
отмывочную и отпарочную емкости, соеди-
ненные между собой, при этом буферно-

смесительная колонна соединена с отмывоч-
ной емкостью инжектором.

П. формулы: 1
Фиг.: 5

(11) 2959 (13) B1
(51) Int. Cl.: C23C 20/00 (2006.01)

C23C 20/06 (2006.01)
C23C 20/08 (2006.01)

(21) a 2004 0161
(22) 2004.06.29
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD

(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; PASINCOVSCHI Emil,
MD

(54) Procedeu de tratament al pieselor din oţel
pentru obţinerea stratului superficial anti-
corosiv

(57) Invenţia se referă la tratamentul termochimic al
pieselor din oţel şi poate fi folosită în industria
construcţiilor de maşini şi în construcţia de apa-
rate pentru mărirea rezistenţei la coroziune a pie-
selor maşinilor, sculelor şi utilajului tehnologic.
Procedeul de tratament al pieselor din oţel
pentru obţinerea stratului superficial anti-
corosiv include tratamentul termochimic, care
constă în încălzirea anodică a piesei într-un
electrolit, ce conţine compuşi azotici, şi răcirea
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ei până la temperatura mediului ambiant.
Încălzirea anodică a piesei în electrolit se
efectuează până la temperatura de 720…
750°C cu menţinerea ei la această tempe-
ratură timp de 3…7 min, iar răcirea piesei se
efectuează prin cufundarea ei în soluţ ia
apoasă a nitritului de sodiu cu concentraţia de
10…30 g/L.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for steel article working for anticor-
rosive superficial layer obtaining

(57) The invention relates to the thermochemical
treatment of steel articles and may be used in
the mechanical engineering and instrument
engineering for increasing the corrosive resis-
tance of the machine parts, tools and machine-
tool attachments.
The process for steel article working for anti-
corrosive superficial layer obtaining includes
the thermochemical treatment consisting in
the anodic heating of the article into an elec-
trolyte, containing nitric compounds, and cool-
ing thereof up to the ambient temperature. The
anodic heating of the article into an electrolyte
is carried out up to the temperature of 720…
750°C, maintaining it at said temperature dur-
ing 3…7 min, and cooling of the article is car-
ried out by submergence thereof in the aque-
ous solution of sodium nitrite with the concen-
tration of 10…30 g/L.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ обработки стальных изделий для
получения антикоррозийного поверхност-
ного слоя

(57) Изобретение относится к химико-термичес-
кой обработке стальных изделий и может
быть использовано в машиностроении и
приборостроении для повышения корро-
зионной стойкости деталей машин, инстру-
ментов и технологической оснастки.
Способ обработки стальных изделий для
получения антикоррозийного поверхност-
ного слоя включает термохимическую обра-
ботку, заключающуюся в анодном нагреве
изделия в электролите, содержащем азот-

ные соединения, и охлаждение его до тем-
пературы окружающей среды. Анодный на-
грев изделия в электролите осуществляют до
температуры 720...750°С, выдерживают его
при этой температуре в течение 3…7 мин.,
а охлаждение изделия осуществляют путем
его погружения в водный раствор нитрита
натрия концентрацией 10…30 г/л.

П. формулы: 1

(11) 2960 (13) B1
(51) Int.Cl.: F04D 29/10 (2006.01)

F04D 7/02 (2006.01)
F16J 15/52 (2006.01)

(21) a 2004 0257
(22) 2004.11.02
(71)(72)(73) GOLBAN Dorel, MD
(54) Pompă centrifugă ermetică
(57) Invenţia se referă la domeniul industriei de

pompe, şi anume la construcţia pompelor er-
metice.
Pompa centrifugă ermetică include un corp (1),
un capac (10), în corp fiind amplasaţi un rotor
(2) instalat pe un arbore condus (3), un arbore
conducător (4), un cuplaj (5) ce conţine o bucşă
(6) cu flanşă (7), montată pe excentrice (8, 9),
executate pe capetele alăturate ale arborilor,
şi o etanşare cu silfon (11), ce uneşte ermetic
flanşa (7) bucşei şi capacul (10). Cuplajul (5)
conţine suplimentar bolţuri (12) fixate în flanşa
(7) bucşei, pe capetele libere ale cărora sunt
montate role (13), amplasate cu joc în locaşu-
rile cilindrice (14) executate în capacul pompei
(10). Jocul maximal în locaşuri este egal cu
mărimea deplasării  axelor excentricelor
ambilor arbori.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Glandless centrifugal pump
(57) The invention relates to the pump engineering,

namely to the glandless pumps.
The glandless centrifugal pump includes a
body (1), a cover (10), placed into the body, a
rotor (2), installed onto the driven shaft (3), a
drive shaft (4), a coupling (5), containing a bush
(6) with flange (7), mounted onto eccentrics (8,
9), made onto the adjacent ends of the shafts,
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and a bellows seal (11), joining hermetically
the flange (7) of the bush and the cover (10).
The coupling (5) additionally contains pins
(12), fixed into the bush flange (7), onto the free
ends of which there are mounted rollers (13),
placed with clearance into cylindrical sockets
(14) made into the pump cover (10). The maxi-
mum clearance in the sockets is equal to the
displacement size of the eccentrics axes of
both shafts.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Центробежный герметичный насос
(57) Изобретение относится к области насосо-

строения, а именно к герметичным насосам.
Центробежный герметичный насос включает
корпус (1), крышку (10), размещенные в
корпусе рабочее колесо (2), установленное
на ведомом валу (3), ведущий вал (4), муфту
(5), содержащую втулку (6) с фланцем (7),
смонтированную на эксцентриках (8, 9), вы-
полненных на смежных концах валов, и силь-
фонное уплотнение (11), герметично сое-
диняющее фланец (7) втулки и крышку (10).
Муфта (5) дополнительно содержит равно-
мерно закрепленные во фланце (7) втулки
пальцы (12), на свободных концах которых
смонтированы ролики (13), размещенные с
зазором в цилиндрических гнездах (14),
выполненных в крышке насоса (10). Макси-
мальный зазор в гнездах равен величине
смещения осей эксцентриков обоих валов.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2961 (13) B2
(51) Int. Cl.: F 16 H 1/32 (2006.01)
(21) a 2004 0157
(22) 2004.06.28
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

DICUSARĂ Ion, MD
(54) Mecanism de acţionare
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de

maşini, şi anume la mecanismele de acţionare.
Mecanismul de acţionare include o carcasă 1,
în care sunt amplasate două roţi dinţate cen-
trale 7 şi 8, una dintre care este fixată rigid în
ea, cealaltă este montată pe arborele condus
10, un satelit 3 cu două coroane dinţate,
amplasat între ele şi montat liber pe un reazem
sferic 9, precum şi un sistem de acţionare a
satelitului, care include electromagneţi 2 fixaţi
uniform pe suprafaţa interioară laterală a car-
casei 1. Mecanismul de acţionare este dotat
suplimentar cu un sistem de comandă 11, la
care sunt conectaţi electromagneţii 2, numărul
cărora este par. Suprafaţa laterală a carcasei
1 este executată concav sferică, iar congruent
ei este executată convex suprafaţa laterală a
satelitului 3, pe care sunt fixaţi magneţi per-
manenţ i  6, numărul cărora este egal cu
numărul electromagneţilor 2.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

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

neering, namely to the operating mechanisms.
The drive includes a body 1, wherein there are
placed two central gear-wheels 7 and 8, one
of which is rigidly fixed therein, the other is
mounted onto the driven shaft 10, a double
satellite gear 3, placed between them and freely
installed onto a spherical support 9, as well as
a satellite gear driving mechanism, containing
electromagnets 2 uniformly fixed onto the late-
ral inner surface of the body 1. The drive is ad-
ditionally equipped with a control system 11,
to which the electromagnets 2 are connected,
the number of which is even. The lateral sur-
face of the body 1 is made concave-spherical,
and congruently to it there is made convexly the
lateral surface of the satellite gear 3, onto which
there are mounted permanent magnets 6, the
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number of which is equal to the number of the
electromagnets 2.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Привод
(57) Изобретение относится к машиностроению,

а именно к приводным механизмам.
Привод включает корпус 1, в котором разме-
щены два центральных зубчатых колеса 7 и 8,
одно из которых жестко закреплено в нем,
другое - смонтировано на ведомом валу 10,
двухвенцовый сателлит 3, расположенный
между ними и свободно установленный на
шаровой опоре 9, а также механизм привода
сателлита, содержащий равномерно закреп-
ленные на внутренней боковой поверхности
корпуса 1 электромагниты 2. Привод допол-
нительно снабжен системой управления 11,
к которой подключены электромагниты 2,
число которых четное. Боковая поверхность
корпуса 1 выполнена вогнутой сферической,
а конгруэнтно ей выполнена выпуклой боко-
вая поверхность сателлита 3, на которой за-
креплены постоянные магниты 6, число кото-
рых равно числу электромагнитов 2.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2962 (13) B1
(51) Int. Cl.: F16H 21/14 (2006.01)

F16J 15/52 (2006.01)
(21) a 2004 0258
(22) 2004.11.02
(71)(72)(73) GOLBAN Dorel, MD
(54) Transmisie ermetică
(57) Invenţia se referă la domeniul industriei de

pompe, şi anume la transmisii de mişcare
rotativă în mediu etanş.
Transmisia ermetică include un corp (1), un
capac (8), în corp fiind amplasaţi arborii con-
ducător (4) şi condus (5), un cuplaj ce conţine o
bucşă (2) cu flanşă (3), montată pe excentrice (6,
7), executate pe capetele alăturate ale arborilor,
o etanşare cu silfon (9) ce uneşte ermetic flanşa
(3) bucşei şi capacul (8), şi un dispozitiv anti-
torsiune a silfonului. Dispozitivul antitorsiune a
silfonului conţine bolţuri (10) fixate în flanşa (3)
bucşei, pe capetele libere ale cărora sunt montate
role (11), amplasate cu joc în locaşurile cilindrice
(12) executate în capacul pompei (8). Jocul maxi-
mal în locaşuri este egal cu mărimea deplasării
axelor excentricelor ambilor arbori.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Sealed transmission
(57) The invention relates to the pump engineering,

namely to the transmissions of rotary motion
in a sealed medium.
The sealed transmission includes a body (1),
a cover (8), placed into the body, drive (4) and
driven shafts (5), a coupling containing a bush
(2) with flange (3), mounted onto eccentrics (6, 7),
made onto the adjacent ends of the shafts, a
bellows seal (9), joining hermetically the bush
flange (3) and the cover (8), and a device for bel-
lows prevention from twisting. The device for bel-
lows prevention from twisting contains pins (10)
uniformly fixed into the bush flange (3), onto the
free ends of which there are mounted rollers (11),
placed with clearance into cylindrical sockets (12),
made into the pump cover (8). The maximum
clearance in the sockets is equal to the displace-
ment size of the eccentrics axes of both shafts.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *
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(54) Герметичная передача
(57) Изобретение относится к области насосо-

строения, а именно к передачам враща-
тельного движения в герметизированной
среде.
Герметичная передача включает корпус (1),
крышку (8), размещенные в корпусе веду-
щий (4) и ведомый (5) валы, муфту, содержа-
щую втулку (2) с фланцем (3), смонтирован-
ную на эксцентриках (6, 7), выполненных на
смежных концах валов, сильфонное уплот-
нение (9), герметично соединяющее фланец
(3) втулки и крышку (8), и устройство для
предохранения сильфона от скручивания.
Устройство для предохранения сильфона от
скручивания содержит равномерно закреп-
ленные во фланце (3) втулки пальцы (10), на
свободных концах которых смонтированы
ролики (11), размещенные с зазором в
цилиндрических гнездах (12), выполненных
в крышке насоса (8). Максимальный зазор
в гнездах равен величине смещения осей
эксцентриков обоих валов.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2963 (13) F1
(51) Int. Cl.: F23G 5/12 (2006.01)

F23G 5/24 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
A62D 3/00 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)

(21) a 2005 0182
(22) 2005.06.27

(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) BOUNEGRU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD
(54) Instalaţie pentru denocivizarea deşeurilor

vinicole ce conţin albastru de Prusia
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în spe-

cial la o instalaţie pentru denocivizarea de-
şeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia.
Instalaţia, conform invenţiei, este constituită
dintr-o cameră de calcinare a deşeurilor (1),
amplasată vertical, dotată în partea supe-
rioară cu un buncăr de alimentare (2) şi un
tub de evacuare a gazelor ce se degajă la
calcinarea deşeurilor, iar în partea inferioară
cu un şnec de evacuare a deşeurilor deno-
civizate (3). Totodată, camera de calcinare (1)
este dotată cu o cămaşă de încălzire (6)
înzestrată cu două arzătoare de gaze (5),
amplasate cu posibilitatea orientării flăcării
sub un unghi ascuţit faţă de partea inferioară
a suprafeţei camerei de calcinare, şi un coş
pentru gazele de ardere (7). Buncărul de
alimentare (2) este executat cu un gât de
descărcare prelungit până în partea inferioară
a camerei de calcinare (1), iar la tubul de
evacuare a gazelor sunt conectate consecutiv
o cameră de separare a particulelor solide
(8), un răcitor (9), un recipient pentru con-
densat (10) şi două absorbitoare de gaze (11).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Installation for neutralization of wine-making
by-products containing Berlin blue

(57) The invention refers to the wine industry, in
particular to an installation for neutralization of
wine-making by-products containing Berlin
blue.
The installation, according to the invention,
consists of a chamber for by-products calci-
nation (1), installed vertically, equipped in the
upper part with a loading bin (2) and a tube
for removal of gases released during calcina-
tion of by-products, and in the lower part with
a screw conveyer for unloading of neutralized
by-products (3). At the same time, the calci-
nation chamber (1) is equipped with a heat-
ing jacket (6), equipped with two gas burners
(5), placed with the possibility of flame orien-
tation at an acute angle with the lower part of
the calcinations chamber’s surface, and with
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a tube for the combustion products (7). The
loading bin (2) is made with an unloading
neck extended up to the lower part of the cal-
cination chamber (1), and to the tube for gas
removal there are consecutively connected a
chamber for solid particle separation (8), a
cooler (9), a vessel for condensate (10) and
two gas absorbers (11).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Установка для обезвреживания отходов
виноделия, содержащих берлинскую
лазурь

(57) Изобретение относится к винодельческой
промышленности, в частности к установке
для обезвреживания отходов виноделия,
содержащих берлинскую лазурь.
Установка, согласно изобретению, состоит
из камеры прокаливания отходов (1), уста-
новленной вертикально, оснащенной в
верхней части загрузочным бункером (2) и
трубой для удаления газов, выделяющихся
при прокаливании отходов, а в нижней
части - шнеком для разгрузки обезврежен-
ных отходов (3). Вместе с тем, камера прока-
ливания (1) снабжена  нагревательной
рубашкой (6), оснащенной двумя газовыми
горелками (5), установленными с возмож-
ностью ориентации пламени под острым
углом к нижней части поверхности камеры
прокаливания, и трубой для продуктов
горения (7). Загрузочный бункер (2) вы-
полнен с разгрузочной горловиной, удли-
ненной до нижней части камеры прокали-
вания (1), а к трубе для удаления газов по-
следовательно подсоединены камера для
отделения твердых частиц (8), холодильник
(9), сосуд для конденсата (10) и два абсор-
бера для газов (11).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2964 (13) F1
(51) Int. Cl.: F23G 5/12 (2006.01)

F23G 7/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
A62D 3/00 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)

(21) a 2005 0187
(22) 2005.06.29
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) BOUNEGRU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD
(54) Instalaţie pentru denocivizarea în flux a

deşeurilor vinicole ce conţin albastru de
Prusia

(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în spe-
cial la o instalaţie pentru denocivizarea în flux
a deşeurilor vinicole ce conţin albastru de
Prusia.
Instalaţia, conform invenţiei, este constituită
dintr-o cameră cilindrică de calcinare a deşeu-
rilor, amplasată orizontal (3), unită la un capăt
cu un buncăr de alimentare (1) cu dozator (2),
iar la capătul opus cu un tub pentru evacuarea
gazelor ce se degajă la calcinarea deşeurilor
şi două buncăre pentru deşeurile denocivizate
(8, 10), unite consecutiv. Totodată camera de
calcinare este dotată cu un şnec, o cămaşă de
încălzire (4) înzestrată cu un ventilator (19), un
arzător de gaze şi un coş pentru gazele de
ardere, iar la tubul de evacuare a gazelor sunt
conectate consecutiv o cameră pentru sepa-
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rarea particulelor solide (7), un răcitor (12), un
recipient pentru condensat (13), două absor-
bitoare de gaze (14, 15) şi o pompă de vid (16).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Installation for flow neutralization of wine-
making by-products containing Berlin blue

(57) The invention refers to the wine industry, in
particular to an installation for flow neutraliza-
tion of wine-making by-products containing
Berlin blue.
The installation, according to the invention,
consists of a cylindrical chamber for by-product
calcination, placed horizontally (3), having one
end joined with a loading bin (1) with batcher
(2), and the opposite end to a tube for removal
of gases released during calcination of by-
products and two bins for neutralized by-prod-
ucts (8, 10). At the same time, the calcination
chamber is equipped with a screw conveyer, a
heating jacket (4) equipped with a fan (19), a
gas burner and a tube for combustion prod-
ucts, and to the gas removal tube there are
consecutively connected a chamber for solid
particle separation (7), a cooler (12), a vessel
for condensate (13), two gas absorbers (14,
15) and a vacuum pump (16).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Установка для обезвреживания в потоке
отходов виноделия, содержащих берлин-
скую лазурь

(57) Изобретение относится к винодельческой
промышленности, в частности к установке
для обезвреживания в потоке отходов вино-
делия, содержащих берлинскую лазурь.
Установка, согласно изобретению, состоит
из цилиндрической камеры прокаливания
отходов(3), расположенной горизонтально,
соединенной в одном конце c загрузочным
бункером (1) с дозатором (2), а в противо-
положном конце - с трубой для удаления
газов, выделяющихся при прокаливании от-
ходов, и двумя последовательно соеди-
ненными бункерами для обезвреженных

отходов (8, 10). Вместе с тем, камера прока-
ливания оснащена шнеком, нагревательной
рубашкой (4), снабженной вентилятором
(19), газовой горелкой и трубой для продук-
тов горения, а к трубе для удаления газов
последовательно подсоединены камера
для отделения твердых частиц (7), холо-
дильник (12), сосуд для конденсата (13), два
абсорбера для газов (14, 15) и вакуумный
насос (16).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2965 (13) B1
(51) Int. Cl.: F24J 2/42 (2006.01)
(21) a 2004 0304
(22) 2004.12.28
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

DICUSARĂ Ion, MD
(54) Instalaţie solară cu autoorientare
(57) Invenţia se referă la energetică, şi anume la

instalaţiile pentru transformarea energiei so-
lare în electrică.
Instalaţia solară cu autoorientare include un
receptor de energie solară, cu care sunt legate
mecanisme de orientare în direcţie orizontală
şi verticală, precum şi un sistem de dirijare a
mecanismelor de orientare, care asigură o
recepţionare continuă a energiei solare pe
parcursul unei întregi zile însorite, într-un regim
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optim, indiferent de latitudinea geografică şi
anotimp. Noutatea constă în aceea că recep-
torul de energie solară este executat în formă
de panou solar 5, iar fiecare din mecanismele
de orientare conţine un servomotor 6 şi un
reductor precesional în două trepte 9, care in-
clude un arbore cu manivelă, pe care sunt
montaţi doi sateliţi cu două coroane instalaţi
pe sectoarele lui înclinate, unghiurile de
înclinare ale cărora sunt opuse unul faţă de
altul şi egale cu unghiul de precesie, o roată
dinţată centrală cu două coroane cu auto-
instalare în direcţie axială, amplasată între
sateliţi, două roţi dinţate laterale cu o coroană,
una dintre care este fixă şi este plasată din
partea servomotorului, iar cealaltă  este
mobilă şi legată prin intermediul unui cuplaj
unilateral cu arborele conducător, totodată,
roata dinţată centrală cu două coroane este
legată cu arborele conducător prin inter-
mediul unui alt cuplaj unilateral, amplasat
opus primului.

Revendicări: 1
Figuri: 8

*

*     *

(54) Self-orienting solar plant
(57) The invention relates to the power engineer-

ing, namely to plants for sun energy conversion
into the electric one.
The self-orienting solar plant includes a sun-
energy collector, joined therewith mechanisms
for orientation in horizontal and vertical direc-
tions, as well as a system for orientation
mechanisms control, providing the continuous
collection of the sun energy during a whole
sunny day, in an optimum regime, irrespective
of the geographic latitude and season. Novelty
consists in that the sun-energy collector is
made in the form of a solar panel 5, and each
of the orientation mechanisms contains a ser-
vomotor 6 and a precession double-reduction
gear 9, including a crankshaft, onto which there
are installed two double-ring satellite gears, in-
stalled onto its inclined sectors, the slope
angles of which are opposed to each other and
are equal to the precession angle, a central
double-wheel gear, self-installing in axial direc-
tion, placed between the satellite gears, two
lateral single-wheel gears, one of which is
fixed and it is placed from the end of the servo-

motor, and the other is mobile and it is joined
by means of a unilateral coupling with the driv-
ing shaft, the central double-wheel gear being
joined with the driving shaft by means of an-
other unilateral coupling opposite to the first
one.

Claims: 1
Fig.: 8

*

*     *

(54) Самоориентирующаяся солнечная уста-
новка

(57) Изобретение относится к энергетике, а имен-
но к установкам преобразования солнечной
энергии в электрическую.
Самоориентирующаяся солнечная уста-
новка включает приемник солнечной энер-
гии, связанные с ним механизмы ориен-
тации в горизонтальном и в вертикальном
направлениях, а также систему управления
механизмами ориентации, обеспечиваю-
щую непрерывный прием солнечной энер-
гии в течение всего солнечного дня в опти-
мальном режиме независимо от геогра-
фической широты и времени года. Новизна
состоит в том, что приемник солнечной энер-
гии выполнен в виде солнечной панели 5, а
каждый из механизмов ориентации содер-
жит серводвигатель 6 и прецессионный
двухступенчатый редуктор 9, включающий
кривошипный вал, на котором смонтиро-
ваны два двухвенцовых сателлита, установ-
ленные на его наклонных участках, углы
наклона которых противоположны друг другу
и равны углу прецессии, самоустанавливаю-
щееся в осевом направлении центральное
двухвенцовое зубчатое колесо, расположен-
ное между сателлитами, и два боковых
одновенцовых зубчатых колеса, одно из
которых неподвижное и расположено со
стороны серводвигателя, а другое –подвиж-
ное и связано посредством односторонней
муфты с ведущим валом, причем централь-
ное двухвенцовое зубчатое колесо связано
с ведущим валом посредством другой одно-
сторонней муфты, установленной противо-
положно первой.

П. формулы: 1
Фиг.: 8
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(11) 2965 (13) B1

(11) 2966 (13) B1
(51) Int. Cl.: G01N 19/02 (2006.01)
(21) a 2004 0163
(22) 2004.06.29
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD

(72) AGAFII Vasile, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD
(54) Instalaţie de încercare a materialelor la fre-

care
(57) Invenţia se referă la tehnica experimentală, în

particular la instalaţiile pentru încercarea mate-
rialelor de construcţie la mişcarea alternativă
cu şi fără lubrifiant.
Instalaţia de încercare a materialelor la frecare
conţine, amplasate pe bază (1), un dispozitiv
de fixare a probei (8), ce include un fixator al ei,
un mecanism de mişcare du-te-vino (6), legat
cu el, un mecanism de încărcare, care include
o coloană (3), amplasată liber în orificiul bucşei
directoare (23), o greutate (5), fixată în partea
de sus a coloanei (3), şi un fixator al contra-
probei (10), fixat în partea de jos a ei, precum
şi un măsurător al forţelor de frecare (13). Nou
este aceea că instalaţia de încercare a mate-
rialelor la frecare include două dispozitive de
fixare a probelor şi, corespunzător, două meca-
nisme de încărcare. Fiecare dispozitiv de fixare
a probelor conţine un batiu (14), fixat rigid pe
bază (1), pe care prin intermediul unei îmbinări
de tip „coada rândunicii” sunt montate sănii
(15) cu chiuvetă (16) instalată pe ea, în care
este fixată proba (8). Săniile (15) ambelor
dispozitive de fixare, independent una de alta,

sunt unite cu mecanismul de mişcare du-te-
vino (6) cu posibilitatea de reglare a lungimii
curselor duble. Pe fiecare fixator al contraprobei
(10) sunt fixate traductoare tensometrice (11),
unite cu măsurătorul forţelor de frecare (13).
Pe fiecare contraprobă (9) în regiunea de con-
tact al ei cu proba (8) este fixat un termocuplu
(20) unit cu un măsurător de temperatură (21).
Fiecare chiuvetă (16) este dotată suplimentar
cu un element de încălzire (17), unit cu un
dispozitiv de schimbare a temperaturii (18).
Mecanismul de încărcare este dotat supli-
mentar cu o tijă directoare (22), fixată în bucşa
directoare (23) şi amplasată paralel coloanei
(3), totodată capătul liber al ei este amplasat
în orificiul consolei, fixate pe coloană.

Revendicări: 3
Figuri: 1

*

*     *

(54) Friction machine
(57) The invention relates to the experimental tech-

nique, in particular to devices for structural
material testing at the reciprocating motion with
and without lubricant.
The friction machine contains, placed onto the
base (1), a test piece fixation device (8), includ-
ing a holder thereof, a mechanism for recipro-
cating movement (6), joined with it, a loading
mechanism, including a column (3), freely
placed into the hole of the guide bush (23), a
load (5), fixed in the upper part of the column
(3), and a holder of the counter-test piece (10),
fixed in its lower part, as well as a frictional force
meter (13). Novelty consists in that the friction
machine includes two test piece fixation de-
vices and correspondingly two loading mecha-
nisms. Each of the test piece fixation mecha-
nisms contains a bed frame (14), rigidly fixed
onto the base (1), onto which by means of a
joint of “dovetail” type there are mounted sleds
(15) with trays (16) installed thereon, wherein
the test piece (8) is fixed. The sleds (15) of both
fixation devices, independently from each other,
are joined with the mechanism for reciprocat-
ing movement (6) with the possibility of regu-
lating the length of the double travels. Onto each
counter-test piece holder (10) there are fixed
strain gauges (11), joined with the frictional
force meter (13). Onto each counter-test piece
(9) in the zone of its contact with the test piece
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(8) there is fixed a thermocouple (20), joined
with a temperature meter (21). Each of the trays
(16) is additionally equipped with a heating
element (17), joined with a temperature set-
point device (18). The loading mechanism is
additionally equipped with a guide rod (22),
fixed into the guide bush (23) and placed par-
allel to the column (3), at the same time the free
end thereof is placed into the hole of the
bracket, fixed onto the column.

Claims: 3
Fig.: 1

*

*     *

(54) Mашина трения
(57) Изобретение относится к испытательной

технике, в частности к устройствам для испы-
тания конструкционных материалов при
возвратно-поступательном перемещении
cо смазкой и без нее.
Mашина трения содержит установленные на
основании (1) устройство крепления образ-
ца (8), включающее его держатель, связан-
ный с ним механизм возвратно-поступа-
тельного перемещения (6), механизм нагру-
жения, включающий колонку (3), которая
свободно размещена в отверстии напра-
вляющей втулки (23), груз (5), закрепленный
в верхней части колонки (3), и держатель
контробразца (10), закрепленный в нижней
ее части, а также измеритель силы трения
(13). Новым является то, что машина трения
включает два устройства крепления образ-
цов и соответственно два механизма нагру-
жения. Каждое из устройств крепления об-
разцов содержит станину (14), жестко за-
крепленную на основании (1), на которой
посредством соединения типа «ласточкин
хвост» смонтированы салазки (15) с установ-
ленной на них кюветой (16), в которой за-
креплен образец (8). Cалазки (15) обоих ус-
тройств крепления независимо друг от друга
связаны с механизмом возвратно-посту-
пательного перемещения (6) с возможно-
стью регулирования длины двойных ходов.
На каждом держателе контробразца (10)
закреплены тензодатчики (11), связанные с
измерителем сил трения (13). На каждом
контробразце (9) в зоне его контакта с об-
разцом (8) закреплена термопара (20), свя-
занная с измерителем температуры (21).

Каждая из кювет (16) дополнительно осна-
щена нагревательным элементом (17),
связанным с задатчиком температуры (18).
Механизм нагружения дополнительно снаб-
жен направляющим стержнем (22), закреп-
ленным в направляющей втулке (23) и рас-
положенным параллельно колонке (3), при
этом свободный его конец размещен в от-
верстии кронштейна, закрепленного на
колонке.

П. формулы: 3

Фиг.: 1

(11) 2967 (13) B2
(51) Int. Cl.: G 12 B 17/02 (2005.11)

G 21 F 1/00 (2005.11)
(21) a 2002 0063
(22) 2002.02.04
(71)(73) SHIELD S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
(72) KOVALICOV Mihail Ilie, RU; IVANOV Veniamin

Dumitru, RU
(54) Substanţă de protecţie contra radiaţiei

neionizante şi procedeu de obţinere a ei
(57) Invenţia se referă la substanţele de protecţie

contra radiaţiei neionizante şi poate fi utilizată
pentru protecţia omului contra radiaţiei electro-
magnetice, radioactive, geopatogene ş i
cosmice, precum şi la procedeele de obţinere
a acestor substanţe.
Substanţa de protecţie contra radiaţiei neio-
nizante conţine apă cu structură modificată şi
saturată cu ioni de seleniu în cantitate de
0,0025… 0,0070 mol/L.
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Procedeul de obţinere a substanţei de protecţie
constă în aceea că într-un vas dielectric cu doi
electrozi se toarnă apă încălzită până la tem-
peratura de 37,7oC şi se introduce seleniu, apoi
pe electrozi se aplică curent electric continuu cu
densitatea de 1,5 A/dm2 timp de 5…8 min.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Protective substance against nonionized ra-
diation and process for obtaining thereof

(57) The invention relates to the protective sub-
stances against nonionized radiation and may
be used for man protection from electromag-
netic, radioactive, geopathogenic and cosmic
radiations, as well as to processes for obtain-
ing said substances.
The protective substance against nonionized
radiation contains water with modified struc-
ture and saturated with selenium ions in the
quantity of 0,0025…0,0070 mol/L.
The process for protective substance obtain-
ing consists in that into a dielectric vessel with
two electrodes is poured water heated up to
the temperature of 37,7°C and there is intro-
duced selenium, then to the electrodes there

is applied constant electric current with a den-
sity of 1,5 A/dm2 during 5…8 min.

Claims: 2

*

*     *

(54) Средство защиты от неионизированного
излучения и способ его получения

(57) Изобретение относится к средствам защиты
от неионизированного излучения и может
быть использовано для защиты человека от
электромагнитного, радиоактивного, гео-
патогенного и космического излучений, а
также к способам получения этих средств.
Средство защиты от неионизированного
излучения содержит воду с измененной
структурой и насыщенной ионами селена в
количестве 0,0025…0,0070 моль/л.
Способ получения защитного средства
заключается в том, что в диэлектрический
сосуд с двумя электродами заливают воду
нагретую до температуры 37,7oС и поме-
щают селен, затем на электроды подают
постоянный электрический ток плотностью
1,5 A/дм2 в течение 5…8 мин.

П. формулы: 2
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FG9A Lista brevetelor
de invenţie eliberate la 2005.12.31

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

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

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) Cod 
ST. 16 OMPI 

(51)7 

Clase 
(21) 

Nr. depozit 
(22) 

Data  depozit 
(45)  

Nr. BOPI 
1 IL / PCT 2447 G2 A 61 K 31/155, 33/42  

A 61 P 25/06 
a 2002 0139 2001.08.30 05.2004 

2 MD 2674 C2 B 23 H 1/00 a 2002 0162 2002.06.07 1/2005 
3 MD 2703 C2 B 21 D 37/12 a 2001 0200 2001.06.25 2/2005 
4 MD 2704 C2 B 21 H 5/00, 1/06 a 2002 0269 2002.11.05 2/2005 
5 MD 2711 C2 F 16 H 1/00 a 2001 0368 2001.11.14 2/2005 
6 MD 2728 C2 F 03 G 6/00  

F 24 J 2/42 
a 2002 0231 2002.09.12 3/2005 

7 MD 2730 C2 H 01 L 31/04  
H 01 G 9/20 

a 2003 0197 2003.08.05 3/2005 

8 MD 2731 G2 A 01 C 1/06  
A 01 N 43/08, 43/12  
C 07 J 71/00 

a 2004 0086 2004.04.13 4/2005 

9 MD 2733 G2 A 61 B 17/42  
A 61 K 38/17 

a 2004 0265 2004.11.10 4/2005 

10 MD 2734 G2 A 61 B 17/56 a 2002 0237 2002.09.11 4/2005 
11 MD 2735 G2 A 61 F 9/007  

A 61 K 33/16  
A 61 P 27/12 

a 2004 0192 2004.07.30 4/2005 

12 MD 2736 C2 A 61 K 35/78  
A 61 P 11/00, 11/06 

a 2001 0417 2001.12.19 4/2005 

13 FR / PCT 2738 C2 B 01 F 7/16, 1/00  
B 01 J 19/18  
C 05 B 1/00 

a 2000 0001 1998.05.22 4/2005 

14 MD 2739 G2 B 01 J 20/12  
B 28 C 1/06 

a 2003 0269 2003.11.14 4/2005 

15 MD 2740 G2 B 08 B 5/00, 15/00 a 2004 0159 2004.06.29 4/2005 
16 MD 2741 G2 B 09 B 3/00  

A 62 D 3/00  
C 12 G 1/00 

a 2004 0066 2004.03.26 4/2005 

17 MD 2742 G2 B 24 B 1/04  
C 03 C 19/00 

a 2002 0268 2002.11.05 4/2005 

18 MD 2743 G2 B 42 D 15/00  
G 07 G 1/12 

a 2003 0078 2003.03.13 4/2005 

19 MD 2744 G2 B 44 C 5/00, 5/02  
G 09 F 3/04 

a 2002 0293 2002.12.19 4/2005 

20 MD 2746 G2 C 02 F 1/72 a 2004 0118 2004.05.13 4/2005 
21 MD 2747 G2 C 12 N 1/14, 1/38 (C 

12 N 1/14, C 12 R 
1:80) // C 12 N 9/42 

a 2004 0228 2004.09.16 4/2005 

22 MD 2749 C2 F 24 H 1/26, 1/32 a 2003 0279 2003.11.27 4/2005 
23 MD 2751 C2 G 01 K 7/02 a 2002 0157 2002.06.05 4/2005 
24 MD 2752 C2 H 01 B 13/06 a 2002 0086 2002.03.06 4/2005 
25 MD 2761 G2 A 61 B 17/56 a 2004 0276 2004.11.17 5/2005 
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /

Сорта растений

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

nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003, nr. 469-XV
din 21.11.2003 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soiuri de plante sunt eliberate de AGEPI şi certifică
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil.

Durata de valabilitate a brevetului pentru soi de plantă este de:

l 25 de ani de la data acordării brevetului pentru soiuri de arbori, pomi fructiferi şi viţă de vie;

l 20 de ani de la data acordării brevetului pentru soiuri de plante de alte specii.

La solicitarea titularului de brevet durata de valabilitate a brevetului poate fi prelungită cu 10 ani.

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

Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant în
proprietatea industrială, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art. 17 din Lege.

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

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

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

laws No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV of June 13, 2003,
No 469-XV of November 21, 2003 and No 205-XVI of July 28, 2005.

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

The term of the patent for the plant variety shall be:

l 25 years from the date of the decision to grant the patent for varieties of trees, fruit trees and
grapevine;

l 20 years from the date of the decision to grant the patent for varieties of the species.

At the request of the patent owner the term of the patent may be extended for a period of 10 years.
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The variety shall be designated by a denomination in compliance with the conditions laid dowm
in Art.18 of the Law.

The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who according to Art. 11 and
12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative in industrial property
and shall include the documents specified in Art. 17 of the Law.

Documents concerning the variety patent applications, the information on which was published in the
present issue, are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or copies
may be ordered for payment of an additional fee.

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

П равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
  об охране сортов растений № 915-XIII от 11 июля 1996 г., измененного и дополненного на

основании законов № 1079-XIV от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г., № 240-XV от 13.06.2003 г.,
№ 469-XV от 21.11.2003 г. и № 205-XVI от 28.07.2005 г.

В соответствии с этим Законом патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным.

Срок действия патента на сорт растения составляет:

l 25 лет с даты принятия решения о выдаче патента на сорт растения для сортов древесных,
плодовых культур и винограда;

l 20 лет с даты принятия решения о выдаче патента для сортов растений других видов.

По ходатайству патентообладателя срок действия патента может быть продлен на 10 лет.

Сорт должен иметь наименование, соответствующее требованиям ст. 18 Закона.

Заявка на выдачу патента на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно
ст. 11 и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя в
области промышленной собственности, должна содержать документы, предусмотренные в ст. 17
Закона.

Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в данном
номере, находится в библиотеке AGEPI и может быть предоставлена для ознакомления, а также
для платного изготовления копий.

В BOPI публикуются поданные заявки на сорта растений, сорта растений, по которым приняты
решения о выдаче патентов и выданные патенты на сорта растений согласно национальной
процедуре.
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BZ9E Cereri de brevet pentru soiuri de plante
BA9E Denumirile soiurilor
FF9E Brevete pentru soiuri de plante acordate
FG9E Brevete pentru soiuri de plante eliberate
FA9E Cereri  de brevet pentru soiuri de plante retrase
FC9E Hotărâri de respingere a cererilor de brevet

pentru soiuri de plante

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST. 17

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă
MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru

soi de plantă
MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă
HF9E Revalidarea brevetelor pentru soiuri de plante
FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel

recapitulativ)

BZ9E Applications on Plant Variety Patents
BA9E Variety denominations
FF9E Grants of the Plant Variety Patents
FG9E List on the Plant Variety Patents Issued
FA9E Withdrawal of Plant Variety Applications
FC9E Refusal on Patent Granting

WIPO CODES ON CODING OF INFORMATION CONCERNING PLANT VARIETIES
MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE

WITH THE STANDARD ST. 17

MC9E Annulment of Plant Variety Patent
MG9E Forfeiture of Rights on Plant Variety Patents
MH9E Renunciation to the Plant Variety Patent
HF9E Revalidation of the Plant Variety Patent
FG9E List of Protected Plant Varieties (table

recapitulative)

BZ9E Заявки на патенты на сорта растений
BA9E Наименования сортов
FF9E Сорта растений, по которым приняты

решения о выдаче патентов
FG9E Выданные патенты на сорта растений
FA9E Отозванные заявки на патенты на сорта

растений
FC9E Решения об отклонении заявок на выдачу

патентов на сорта растений

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

MC9E Аннулирование патентов на сорта растений
MG9E Прекращение действия прав на патент на

сорт растения
MH9E Отказ от патента на сорт растения
HF9E Восстановление патента на сорт растения
FG9E Перечень охраняемых сортов растений

(сводная таблица)



51

MD - BOPI 1/2006SOIURI DE PLANTE

BZ9E Cereri de brevet pentru soiuri de plante /
Applications on Plant Variety Patents /
Заявки на патенты на сорта растений

Nr. 
crt. 

Nr. cererii / 
Data depozit 

Denumirea populară 
(Taxonul botanic) 

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea 
propusă a soiului 

No. Application number / 
Filing date 

Common name 
(Botanical taxon) 

a.  Applicant 
b. Breeder 

Proposed variety  
denomination 

№  
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Предложенное 
наименование сорта 

1 2 3 4 5 

1. v 2005 0009 / 
2005.09.07 

SOIA (Glycine max (L.) 
Merr.)  

Soybean (Glycine max (L.) 
Merr.)  

Соя (Glycine max (L.) Merr.)  

a.  INSTITUTUL DE 
GENETICĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

b.  BUDAC Alexandru, MD; 
CELAC Valentin, MD; 
COREŢCHI Liuba, MD; 
CHIRTOACĂ Ilie, MD 

AMELIA 

2. v 2005 0010 / 
2005.09.07 

SOIA (Glycine max (L.) 
Merr.)  

Soybean (Glycine max (L.) 
Merr.)  

Соя (Glycine max (L.) Merr.) 

a.  INSTITUTUL DE 
GENETICĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

b.  BUDAC Alexandru, MD; 
CELAC Valentin, MD; 
COREŢCHI Liuba, MD; 
CHIRTOACĂ Ilie, MD 

CLAVERA 

3. v 2005 0011 / 
2005.10.28 

FLOAREA-SOARELUI 
(Helianthus annuus L.)  

Sunflower (Helianthus 
annuus L.)  

Подсолнечник (Helianthus 
annuus L.)  

a.  FIRMA DE PRODUCŢIE 
ŞI COMERŢ "EXMIC 
S.R.L.", MD 

b.  GORBACENCO Fiodor, 
RU 

DONSKOI 60 

4. v 2005 0012 / 
2005.10.28 

FLOAREA-SOARELUI 
(Helianthus annuus L.)  

Sunflower (Helianthus 
annuus L.)  

Подсолнечник (Helianthus 
annuus L.)  

a.  FIRMA DE PRODUCŢIE 
ŞI COMERŢ "EXMIC 
S.R.L.", MD 

b.  GORBACENCO Fiodor, 
RU; MARTONOVA 
Liudmila, RU; 
USATENKO Tatiana, RU 

DONSKOI 
KRUPNOPLODNÎI 
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FF9E  Brevete pentru soiuri de plante acordate /
Grants of the Plant Variety Patents / Сорта растений,
по которым приняты решения о выдаче патентов

Nr. 
crt. 

Nr. cererii/   
Data depozit    
  

Denumirea populară                           
(Taxonul botanic)                          

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea  
 soiului 

Numărul  
de brevet/  
Data  acordării 

No Application 
number/   
Applications 
date   

Common name                 
(Botanical taxon)            
 

a. Holder 
b. Breeder                      

Variety 
denomination 
 

Patent number/ 
Date  
of granting 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи                                       

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

а. Патентообладатель       
b. Селекционер                        

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата 
акцептования 

1 2 3 4 5 6 

1. v 2001 0007 / 
2001.06.29 

MĂR (Malus 
domestica Borkh.)  

Apple (Malus 
domestica Borkh.)  

Яблоня (Malus 
domestica Borkh.)  

a. INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
POMICULTURĂ, MD 

b. BUCARCIUC Victor, 
MD; BOROZNEŢ 
Iraida, MD; FISCHER 
Christa, DE 

COREDANA 14 / 
 2006.01.31 

2. v 2001 0008 / 
2001.06.29 

MĂR (Malus 
domestica Borkh.)  

Apple (Malus 
domestica Borkh.)  

Яблоня (Malus 
domestica Borkh.)  

a. INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
POMICULTURĂ, MD 

b. BUCARCIUC Victor, 
MD; BOROZNEŢ 
Iraida, MD; FISCHER 
Christa, DE 

COREDAR 15 /  
2006.01.31 

3. v 2001 0009 / 
2001.06.29 

MĂR (Malus 
domestica Borkh.)  

Apple (Malus 
domestica Borkh.)  

Яблоня (Malus 
domestica Borkh.)  

a. INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
POMICULTURĂ, MD 

b. BUCARCIUC Victor, 
MD; BOROZNEŢ 
Iraida, MD; FISCHER 
Christa, DE 

 COREMODET 16 /  
2006.01.31 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

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

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

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

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

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

tion 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.

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

П равовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
 регистрации в 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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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat

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

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

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

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(31) Numărul cererii prioritare

(32) Data depozitului cererii prioritare

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

(45) Data publicării hotărârii de  înregistrare a
modelului de utilitate: numărul BOPI, anul

(47) Data eliberării certificatului

(48) Data publicării cererii / certificatului  corectat

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete

(54) Titlul modelului de  utilitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL

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

dard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal validity
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code of the

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

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

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

certificate
(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
(57) Rezumatul  sau  revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la

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

invenţie pe care se bazează cererea actuală
pentru model de utilitate

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

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

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

(74) Numele reprezentantului în proprietatea indu-
strială

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate
cu PCT

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):
numărul şi data

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

(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent ap-

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

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

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

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

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

(74) Name of the representative in industrial
property

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

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

(87) International publication (regional or under the
PCT): number and publication date
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SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

A – Necesităţi curente ale vieţii
B – Tehnici industriale diverse. Transport
C – Chimie şi metalurgie
D – Textile şi hârtie

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION  SECTIONS

A – Human necessities
B – Performing operations. Transporting
C – Chemistry. Metallurgy
D – Textiles. Paper
E – Fixed constructions

(11) Номер зарегистрированной полезной  модели
(13) Код вида документа в соответствии со Стан-

дартом ST. 16 ВОИС
(16) Номер возобновленной полезной модели
(18) Установленная дата истечения возобнов-

ления
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи  заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер, присвоенный приоритетной заявке
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(41) Дата выкладки для всеобщего ознакомления

заявки на  регистрацию полезной модели, не
прошедшей экспертизу

(45) Дата публикации решения о регистрации
полезной модели, прошедшей экспертизу по
cуществу

(47) Дата  выдачи  свидетельства
(48) Дата публикации заявки/свидетельства

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

(51) Международная патентная классификация
(54) Название полезной модели
(56) Список документов-аналогов
(57) Реферат или формула
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки,

из которой выделен настоящий документ
(67) Номер и дата подачи заявки на патент на

изобретение, на которой основывается
нынешняя заявка на полезную модель

(71) Имя заявителя, код страны (SТ. 3 ВОИС)
(72) Имя создателя, код страны (SТ. 3 ВОИС)
(73) Имя владельца регистрации, код страны

(SТ. 3 ВОИС)
(74) Имя представителя в области промышленной

собственности
(85) Дата перехода к национальной процедуре в

соответствии с РСТ
(86) Международная заявка РСТ: номер и дата
(87) Международная публикация РСТ: номер и

дата

E – Construcţii fixe
F – Mecanică. Iluminat. Încă lzire. Armament.

Exploziv
G – Fizică
H – Electricitate

F – Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting

G – Physics
H – Electricity

А – Удовлетворение жизненных потребностей
человека

В – Различные технологические процессы.
Транспортирование

С – Химия и металлургия
D – Текстиль и бумага

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

E – Строительство
F – Механика. Освещение. Отопление. Оружие.

Взрывные работы
G – Физика
H – Электричество
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CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU  IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI DE  UTILITATE

CONFORM  NORMEI  ST. 16

U – primul nivel de publicare: cerere de înregistrare
a modelului de utilitate publicată, neexamina-
tă.

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

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

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

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

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

W2 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de înre-
gistrare a modelului de utilitate pe răspunde-
rea solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă docu-
mentul cu codul U).

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

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

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 utility
model registration decision at the responsibil-

WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR IDENTIFICATION  OF  THE  KIND
OF  UTILITY  MODEL  REGISTRATION DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE

WITH THE  STANDARD  ST. 16

ity of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded
document has not been published).

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

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

AZ1K Numerical index of filed applications for the reg-
istration of utility models

BZ9K Published applications for the registration of
utility models

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA MODELELE DE UTILITATE, PUBLICATE

ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADING OF INFORMATION CONCERNING
UTILITY MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

U – пеpвый уpовень публикации: опубликован-
ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на
pегистpацию полезной модели.

Y1 – втоpой уpовень публикации: опубликован-
ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегис-
тpацию полезной модели (используется
для публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

Y2 – втоpой уpовень публикации: опубликован-
ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегис-
тpацию полезной модели (используется
для публикации, следующей за публикацией
документа с кодом U).

Z1 – тpетий уpовень публикации: описание заpе-
гистpиpованной полезной модели (исполь-
зуется для публикации, если документ с
кодом Y1, Y2 не публиковался).

Z2 – тpетий уpовень публикации: описание заpе-
гистpиpованной полезной модели (исполь-
зуется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом Y1, Y2).

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

W1 – второй уровень публикации: публикация ре-
шения о регистрации полезной модели под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы по существу (используется для
публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

W2 – второй уровень публикации: публикация ре-
шения о регистрации полезной модели (ис-
пользуется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом U).

I1 – третий уровень публикации: описание по-
лезной модели, зарегистрированной под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы (используется для публикации,
если документ с кодом W1, W2 не пуб-
ликовался).

I2 – третий уровень публикации : описание
полезной модели, зарегистрированной под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы (используется для публикации,
следующей за публикацией документа с
кодом W1, W2)

FF9K Modele de utilitate înregistrate
FG9K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor

de utilitate eliberate
NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

FF9K Registered utility models
FG9K List of granted utility model certificates
NZ9K List of renewed utility models

AZ1K Нумерационный указатель поданных
заявок  на регистрацию полезных моделей

BZ9K Опубликованные заявки на регистрацию
полезных моделей

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ  В ОФИЦИАЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

FF9K Зарегистрированные полезные модели
FG9K Перечень выданных свидетельств о регис-

трации полезных моделей
NZ9K Перечень продленных полезных моделей
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FF9K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

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

a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.

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

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

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

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.

В соответствии с Временным положением об охране промышленной собственности в
 Республике  Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля1993 г.,

свидетельства о регистрации полезных моделей выдаются  AGEPI.

Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключитель-
ное право владельца на полезную модель.

Свидетельство о регистрации полезной модели действует в течение 5 лет с даты подачи заявки
в AGEPI и может быть продлено по ходатайству владельца еще на 5 лет.
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(11) 132 (13) W1
(51) Int. Cl.: B65D 77/00 (2006.01)

B65D 5/00 (2006.01)
(21) u 2005 0012
(22) 2005.04.12
(71)(73) “AGROFOS GRUP” S.R.L., MD
(72) BEGUNENCO Oleg, MD
(54) Ambalaj pentru îmbutelierea produselor

lichide
(57) Modelul de utilitate se referă la industria ali-

mentară, în special la ambalajele pentru îmbu-
telierea produselor lichide.
Ambalajul pentru îmbutelierea produselor li-
chide include o cutie de carton, în care un re-
cipient din masă plastică cu gât, astupat cu un
capac cu filet, este amplasat în aşa fel, încât
gâtul recipientului este situat într-un orificiu,
executat în partea superioară a cutiei, iar ca-
pacul – deasupra ei. Noutatea constă în
aceea, că pe fiecare din două feţe laterale opu-
se ale cutiei este executată o linie perforată,
iar forma recipientului este diferită de forma
cutiei de carton.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Package for bottling of liquid products
(57) The utility model refers to the food industry, in par-

ticular to packages for bottling of liquid products.
The package for bottling of liquid products includes
a board box, wherein a plastic capacity with neck,
closed with a threaded cover, is placed so that the
capacity neck is situated into a hole, made in the
upper part of the box, and the cover – above it.
Novelty consists in that on each of the two oppo-
site lateral faces of the box there is made a per-
forated line, and the shape of the capacity is dif-
ferent from the shape of the board box.

Claims: 1
Fig.: 4

*

*     *

(54) Упаковка для розлива жидких продуктов
(57) Полезная модель относится к пищевой

промышленности, в частности к упаковкам
для розлива жидких продуктов.
Упаковка для розлива жидких продуктов вклю-
чает картонную коробку, в которой пластмас-

совая емкость с горлышком, закрытым резь-
бовой крышкой, размещена так, что горлышко
расположено в отверстии, выполненном в
верхней части коробки, а крышка – над ней. Но-
визна заключается в том, что на каждой из двух
противоположных боковых граней коробки
выполнена перфорированная линия, а форма
емкости отлична от формы картонной коробки.

П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11) 133 (13) W2
(51) Int. Cl.: G06F 17/00 (2006.01)

G06F 17/60 (2006.01)
H04M 1/00 (2006.01)
H04M 1/21 (2006.01)
H04N 1/04 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
H04Q 7/32 (2006.01)

(21) u 2005 0006
(22) 2004.12.28
(31) 2003-14931
(32) 2003.12.29
(33) CZ
(71)(72)(73) TUMA Eduard, CZ; TUMA Miloslav, CZ;

PROS Miloslav, CZ; DYTRT Pavel, CZ; VAROSI
Alexandr, CZ; BEDNARIK Daniel, CZ; BED-
NARIK Jan, CZ; JAROMIR Musil, CZ

(74) CORCODEL Angela
(54) Sistem pentru citirea şi aprecierea elemen-

telor de identificare
(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul tehnicii

de telecomunicare şi vizează un sistem pentru
citirea şi aprecierea elementelor de identificare,
şi anume un sistem ce utilizează conectarea dis-
pozitivului de citire la telefonul celular, cu trans-
ferul informaţiei din elementele de identificare ale
unui cod de bare protejat şi neprotejat.
Sistemul pentru citirea şi aprecierea elementelor
de identificare conţine un dispozitiv de citire şi un
dispozitiv pentru prelucrarea şi aprecierea datelor
citite. Dispozitivul de citire (1), înzestrat cu un
senzor al elementelor de identificare, este unit
cu un dispozitiv de comunicare (2), înzestrat cu
display, SIM card, cu sferă de exploatare şi
aplicare, care prin intermediul sistemului de
transfer (3) este conectată prin reţeaua globală
WAN (4) cu serverul de aplicare (5), conectat la
baza de date (6), totodată toate elementele sis-
temului (1, 2, 3, 4, 5, 6) au o legătură bilaterală.
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Dispozitivul de comunicare (2) este executat ca
un telefon celular, la care este conectat dispozi-
tivul de citire (1). Sfera de exploatare şi aplicare a
dispozitivului de comunicare (2) este înzestrată
cu o sferă de program de aplicare. Prin interfaţa
reţelei globale WAN (4) la serverul de aplicare
(5) este conectat unul sau mai multe terminale
de exploatare (7).

Revendicări: 4
Figuri: 1

*

*     *

(54) System for reading and estimating the iden-
tification elements

(57) The utility model relates to the field of telecom-
munication engineering and aims at a system
for reading and estimating the identification ele-
ments, in particular a system using connection
of the reading device to the cellular phone, with
the information transfer from the identification el-
ements of a protected and unprotected bar code.
The system for reading and estimating the
identification elements comprises a reading
device and a device for processing and esti-
mation of read data. The reading device (1),
provided with a transducer of identification el-
ements, is connected to a communication de-
vice (2), equiped with a visual display, a SIM
card, with exploitation and application medium,
which by means of a transfer system (3) is con-
nected through the global WAN network (4) to
the application server (5), connected to the
database 6, all the elements (1, 2, 3, 4, 5,6) of
the system having a bilateral order. The com-
munication device 2 is made as a mobile tele-
phone, to which is connected a reading device
(1). The exploitation application medium of the
communication device (2) is provided with an
application programmed sphere. Through the
interface of the global WAN network, to the
application server (5) there is connected one
or several exploitation terminals (7).

Claims: 4
Fig.: 1

*

*     *

(54) Система для считывания и оценки иденти-
фикационных элементов

(57) Полезная модель относится к области те-
лекоммуникационной техники и касается
системы для считывания и оценки иден-
тификационных элементов, в частности
системы, использующей подключение
считывающего устройства к сотовому теле-
фону с переносом информации из иденти-
фикационных элементов защищенного и
незащищенного штрихового кода.
Система для считывания и оценки иденти-
фикационных элементов содержит считы-
вающее оборудование и оборудование для
обработки и оценки считанных данных.
Считывающее оборудование (1), оснащен-
ное датчиком идентификационных эле-
ментов, соединено с коммуникационным
оборудованием (2), оснащенным диспле-
ем, SIM картой и эксплуатационной аппли-
кационной средой, которая посредством
системы передачи (3) соединено через
глобальную WAN сеть (4) с сервером при-
ложений (5), подключенным к базе данных
(6), причем все элементы (1, 2, 3, 4, 5, 6) сис-
темы имеют двухстороннюю связь. Комму-
никационное оборудование (2) выполнено
в виде сотового телефона, к которому под-
ключено считывающее оборудование (1).
Эксплуатационная аппликационная среда
коммуникационного  оборудования  (2)
оснащена аппликационной программной
средой. Через интерфейс глобальной WAN
сети и к серверу приложений (5) подключен
один или несколько эксплуатационных тер-
миналов (7).

П. формулы: 4
Фиг.: 1
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Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2005.12.31

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, codul tipului de document conform
normei ST. 16  OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care

a fost publicata hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate

Nr. crt. (11) 
Nr. certificat 

(13) 
Cod ST 16 OMPI 

(51)7 Clase (21)  
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

1 120 I2 B 65 D 1/02 u 2004 0010 2004.05.25 7/2005 

2 122 I2 F 03 D 3/00 u 2005 0013 2005.03.30 7/2005 

3 123 I2 A 47 K 7/03 u 2005 0004 2005.02.03 8/2005 
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IV 
Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI în 
modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22 

septembrie 1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din 
23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003,  
nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005. 

În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de 
AGEPI. Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra 
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.  

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.   

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este parte se 
publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des 
marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe suport electronic, 
include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor şi este expus 
în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. 

 

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 laws       
No 1009-XIII of October 22, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 65-XV of April 12, 2001,          
No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV of June 13, 2003, No 469-XV of November 21, 2003, 
No 224-XV of July 01, 2004 and No 205-XVI of July  28, 2005. 

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.  

P 

T 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI 

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite   

(151)  Data înregistrării    

(156)  Data reînnoirii  

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregis-
trării / reînnoirii        

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

(186)  Data prevăzută de expirare  a termenului de 
valabilitate a reînnoirii   

(210)  Numărul depozitului    

(220)  Data depozitului  

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

(330)  Ţara cererii iniţiale, codul conform normei  
ST. 3 OMPI   

(442)  Data la care informaţiile privind cererea 
examinată au fost făcute accesibile publicului 

(450)  Data la care informaţiile privind înregistrarea 
au fost făcute accesibile publicului  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt cla-
sificate 

(511)  Indicarea claselor conform Clasificării inter-
naţionale a produselor şi serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa), 
lista produselor şi serviciilor conform acestei 
clasificări   

(526)  Elementele mărcii asupra cărora  nu se 
extinde dreptul exclusiv   

(531)  Descrierea elementelor figurative ale mărcii 
conform Clasificării internaţionale a elemen-
telor figurative ale mărcilor (Clasificarea de la 
Viena)     

 

(540)  Reproducerea mărcii 

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a 
statului  

(551)  Indicarea faptului că marca este colectivă sau 
de certificare     

(554)  Indicarea faptului  că marca  este  tridimen-
sională 

(580)  Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind 
cererile de înregistrare sau înregistrările (de 
exemplu: modificare de titular, modificare de 
nume sau adresă, renunţare, expirare a 
protecţiei)  

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

(641)  Numărul şi data altor cereri înrudite din punct 
de vedere juridic   

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

(740)  Numele reprezentantului în proprietatea 
industrială       

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

(770)  Numele şi adresa solicitantului sau titula- 
rului precedent (în caz de schimbare a  
titularului)      

(771)  Numele precedent sau adresa precedentă a  
solicitantului sau titularului (fără schimbarea 
titularului)      

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

(800)  Indicarea datelor conform Aranjamentului de 
la Madrid şi Protocolului de la Madrid  

(300)*  Date referitoare la prioritatea cererilor înre-
gistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. 
(numărul documentului, data depozitului, co-
dul ţării) 
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LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS 

 
(111)   Serial number of the registration 

(116) Serial number of the renewal 

(151) Date of registration 

(156) Date of renewal 

(170) Expected duration of the registration/re- 
newal 

(181)  Expected expiration date of registration 
validity 

(186)  Expected expiration date of renewal  
validity 

(210) Number of the application 

(220)  Filing date of the application 

(230)   Date of exhibition priority 

(310)   Number of the initial application 

(320)  Filing date of the initial application 

(330) Country of the initial application, code 
according to the WIPO Standard ST. 3 

(442)   Date of availability for public of the examined 
application 

(450) Date of availability for public of registration  
data 

(510) List of goods if not classified 

(511)  Designation of classes according to the Inter-
national Classification of Goods and Services 
for the Purposes of the Registration of Marks 
(Nice Classification), List of goods and/or ser-
vices 

(526)  Marks elements to which the exclusive rights 
do not extend 

(531) Description of the figurative elements of the 
mark according to the International Classi-
fication of the Figurative Elements of Marks 
(Vienna Classification) 

(540) Reproduction of the mark 

(550)* Indication of the fact that the mark is the state 
property 

(551) Indication to the effect that the mark is a col-
lective mark or a certification    

(554) Indication to the effect that the mark is a 
three-dimensional mark 

(580)  Date of registration of any transaction relating 
to the application for registration or registra-
tions (for example: change of the owner right, 
modification of the name or address, with-
drawal, assignment of the protection, expi-
ration of protection   

(591)  Indication of colors claimed 

(641)  Number and date of filing the other prior art 
applications according to the legislation 

(730) Name and address of the applicant or the 
holder of the registration, code according to 
the WIPO Standard ST. 3 

(740)  Name of the representative in industrial 
property 

(750) Address for correspondence 

(770)   Name and address of the previous applicant 
or holder of the registration (in case of chang-
ing the holder) 

(771)   Previous name or previous address of the  
applicant or holder (without changing the 
holder)  

(791)  Name and address of the licensee 

(800)  Indication of data according to the Madrid 
Agreement and Madrid Protocol 

(300)* Priority data of the applications registered with 
the patent office of the former USSR (number 
of the document, application filing date, the 
code of the country) 
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Cereri de înregistrare / 
Application for registration

  
n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22 
septembrie  1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV  

din 23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002,  nr. 240-XV din 13.06.2003,  
nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005, cererea  
de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin reprezentant  
în proprietatea industrială. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină 
documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege.  

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cerere, 
să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii. 

 

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of September 
22,1995, amended and completed by the laws No 1009-XIII of October 22, 1996, No 1079-XIV  of 

June 23, 2000, No 65-XV of April 12, 2001, No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV of June 
13, 2003, No 469-XV of November 21, 2003, No 224-XV of July 01, 2004 and No 205-XVI of July  28, 
2005, 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. 

Î 

I 
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(210) 014083 
(220) 2004.01.23 
(730) ELIT CENTRU S.R.L., agenţie de modele, MD 

Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "Miss University". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
magazine de firmă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.09.03; 24.09.14; 27.03.15; 
27.05.10; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 015530 
(220) 2004.09.02 
(730) Terţa S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Meşterul Manole nr. 9, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrelor, 

cuvintelor, semnului internaţional de marcare, 
cu excepţia elementelor "GOLD Line". 

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru-
deschis, violet-închis, violet-deschis, roşu, 

galben, verde-închis, verde-deschis, alb, neg-
ru, oranj. 

(511) NCL(8) 
29   - măsline şi uleiuri de măsline. 
 

(531) CFE(5) 01.03.11; 01.03.20; 05.07.19; 
24.03.11; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 015531 
(220) 2004.09.02 
(730) Terţa S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Meşterul Manole nr. 9, MD-2023, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrelor, 

cuvintelor, semnului internaţional de marcare, 
cu excepţia elementelor "GOLD Line". 

(591) Culori revendicate: verde-închis, verde-des-
chis, violet-deschis, roşu, galben, albastru-în-
chis, albastru-deschis, alb, negru, oranj. 

(511) NCL(8) 
29   - măsline şi uleiuri de măsline. 
 

(531) CFE(5) 01.03.11; 01.03.20; 05.07.19; 
24.03.11; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 015583 
(220) 2004.10.25 
(730) Zolotoi Aist S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 015597 
(220) 2004.10.27 
(730) GB & Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, bir. 103, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 015716 
(220) 2004.11.16 
(730) Audio Line S.R.L., MD 

Str. N. Titulescu nr. 34, ap. 33, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 

reproducerea sunetelor sau imaginilor, cu 
excepţia suporturilor de date ce conţin prog-
rame înregistrate, aparatelor de prelucrare a 
informaţiei şi calculatoarelor, sistemelor de 
recunoaştere vocală, sistemelor de convorbire 
(conversie) între medii aşa ca telecopii, vocal 
şi textual; sistemelor de stocare, reproducere 
şi de transmisie a telecopiei, a vocii şi a 
textului; sistemelor de prelucrare a comu-
nicaţiilor telefonice în relaţie cu dialogurile 
vocale; 

 

15   - instrumente muzicale. 
 

(531) CFE(5) 27.05.15. 
 
 
 
(210) 015739 
(220) 2004.11.17 
(730) EUROFASAD S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "TM". 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi me-
talice, safeuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 26.04.05; 26.04.24; 
26.11.08; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 015747 
(220) 2004.11.19 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 10, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
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proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 24.17.17; 27.05.97; 27.05.08; 
27.05.14. 

 
 
 
(210) 015792 
(220) 2004.11.25 
(730) GB & Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "МУСКАТНОЕ". 
(511) NCL(8) 
33   - vinuri de muscat. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 015795 
(220) 2004.11.04 
(730) STARUŞ Serghei, MD 

Str. Valea Crucii nr. 4, ap. 148, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 015827 
(220) 2004.10.18 
(730) INCOMLAC S.A., MD 

Calea Ieşilor nr. 180, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
30   - îngheţată; muştar; 
 

32   - băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi alte pre-
parate pentru fabricarea băuturilor: 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 24.17.01; 27.05.17. 
 
 
(210) 015855 
(220) 2004.12.09 
(730) Franzeluţa S.A., combinat de panificaţie 

din Chişinău, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30, MD-2032, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlo-

cuitori de cafea; făină şi preparate făcute din 
cereale, pâine, îngheţată; miere, sirop de me-
lasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, 
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de 
răcit. 

 

 
 
 
(210) 015876 
(220) 2004.10.14 
(730) BOSTAN Marcel, MD 

Str. G. Bănulescu-Bodoni nr. 57, ap. 33,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
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03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul; 

 

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

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare 
temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole  şi fores-
tiere. 

 

 
 
 
(210) 015877 
(220) 2004.12.14 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 
elementului "пиво". 

(511) NCL(8) 
32   - bere; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou;  
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor  
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea berii; operaţii de export-
import; magazine specializate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.24; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 015878 
(220) 2004.12.14 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 
 

 
 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "пиво". 
(511) NCL(8) 
32   - bere; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea berii; operaţii de export-import; 
magazine specializate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 015880 
(220) 2004.12.15 
(730) STANKEVICI Andrei, MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 45, ap. 36, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul;  
comercializarea băuturilor alcoolice, în special 
a băuturilor alcoolice de struguri; operaţii de 
export-import; magazine specializate. 

 

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 27.05.02; 
27.05.08; 27.05.15. 

 
 
 
(210) 015890 
(220) 2004.12.13 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric;  aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 

suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare, ex-
tinctoare; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 015931 
(220) 2004.12.21 
(730) EKON - 91 Ltd., BG 

35 Vidin Str., entr. B, floor 5, 7012 Rousse, 
Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 

            (591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru-închis. 
(511) NCL(8) 
02   - vopsele de azbest; vopsele de aluminiu; con-

servanţi contra ruginii şi contra deteriorării 
lemnului; materiale colorante; mordanţi; vop-
sele bactericide; vopsele; vernis; lacuri; mor-
danţi pentru piele; coloranţi pentru încăl-
ţăminte; vopsele ce împiedică murdărirea; 
lime wash; soluţii pentru văruit; vopsele de 
acrilat dispersate de apă; grunduri; smalţuri 
pentru vopsit; preparate protectoare pentru 
metale; vopsele de ceramică; lacuri pentru 
acoperire cu bronz; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, deco-
ratori, tipografi şi artişti; miniu; răşini naturale 
brute; vopsele ignifuge; coloranţi; lianţi pentru 
vopsele; preparate liante pentru vopsele; dilu-
anţi pentru vopsele; diluanţi pentru lacuri; 
tempera; fixative pentru acuarele; emailuri, 
vopsele, lacuri; gum-lac; 

 

17   - vopsele izolatoare; lacuri izolatoare; uleiuri 
izolatoare; materiale izolatoare; acoperiri 
izolatoare. 

 

(531) CFE(5) 26.07.25; 27.05.12; 27.05.24; 
29.01.12. 
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(210) 016014 
(220) 2005.01.17 
(730) SUPERSTATION, INC., a corporation 

organized and existing under the laws of 
the State of Georgia, US 
One CNN Center, City of Atlanta, State of 
Georgia 30303, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul on-line; ser-

vicii de catalog pentru comandă prin poştă şi 
servicii de magazine cu vânzare cu amănun-
tul având în vânzare o gamă largă de bunuri 
de consum; 

 

38   - servicii de comunicare; televiziune, televiziune 
prin cablu, televiziune digitală, televiziune prin 
satelit şi servicii de difuzare radio; oferirea ac-
cesului telecomunicaţional la o platformă digi-
tală integrată în formă de reţea de calculatoa-
re cu bandă largă sigură pentru producţia, dis-
tribuirea, transferul şi manipularea cu desene 
în mişcare, televiziune şi alt conţinut media; 

 

41   - servicii educaţionale şi de divertisment, inclu-
siv producţia şi/sau distribuirea şi/sau prezen-
tarea programelor pentru televiziune, televi-
ziune prin cablu, televiziune digitală, televiziu-
ne prin satelit şi radio; servicii în formă de se-
rie continuă de programe  de comedie, dra-
mă, acţiune, aventură şi/sau animaţie şi pro-
ducţia filmelor cu desene în mişcare oferite 
prin intermediul televiziunii prin cablu, televi-
ziunii cu difuzare largă, radio cu difuzare largă 
şi a reţelei de calculatoare globale de infor-
mare; servicii de parcuri de amuzament şi 
parcuri tematice; 

 

42   - servicii de calculatoare, servicii de calcula-
toare on-line, şi anume oferirea unui jurnal on-
line; oferirea unei baze de date de calculator 
on-line şi bazei de date interactive; oferirea de 

web-site-uri cu conţinut de informaţii privind 
divertismentul şi amuzamentul şi oferirea de 
link-uri on-line către alte web-site-uri; oferirea 
utilizării temporare a software-lor on-line. 

 

(531) CFE(5) 26.02.07; 27.05.08; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 016096 
(220) 2005.02.02 
(730) MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 128, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "МОЛДАВСКИЙ". 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de import-export; 
comercializarea băuturilor alcoolice; magazi-
ne specializate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016099 
(220) 2005.01.28 
(730) Georgia-Pacific Corporation, corporaţie 

din statul Georgia, US 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 
30303, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
16   - şerveţele de hârtie; ştergare de hârtie; 
 

21   - dispozitive de distribuire a şerveţelelor şi 
ştergarelor de hârtie. 
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(210) 016112 
(220) 2005.02.08 
(730) AFANASENCO Serghei, MD 

Str. Lenin nr. 9, ap. 26, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-

duse pentru acoperirea podelelor; tapete, cu 
excepţia celor din materiale textile; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă. 

 

 
 
 
(210) 016121 
(220) 2004.12.28 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

32   - siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

35   - lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 016153 
(220) 2005.02.16 
(730) SĂIŢI S.A., MD 

MD-4322, Săiţi, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrelor 

şi elementelor verbale. 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.19; 05.07.10; 
24.01.10; 24.01.15; 25.01.06; 27.05.03; 
27.05.21. 

 
 
 
 
(210) 016255 
(220) 2005.03.01 
(730) Fabrica de produse lactate din Hânceşti S.A., 

întreprindere mixtă moldo-americană, MD 
Str. Industrială nr. 10, MD-3401, Hânceşti, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - lapte şi produse lactate; produse lactate acide  

îmbogăţite cu maiele bacteriene lactice, bifi-
dobacterii şi bacterii acidofile, produse lactate 
acide. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03. 
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(210) 016256 
(220) 2005.02.22 
(730) Vila Verde S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 27, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comercia-

le; administrare comercială; lucrări de birou; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

 
 
 
(210) 016257 
(220) 2005.03.02 
(730) TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Lenin nr. 2, MD-3819, Congaz, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "КОМРАТ". 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016258 
(220) 2005.03.02 
(730) TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Lenin nr. 2, MD-3819, Congaz, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "КОМРАТ". 
(511) NCL(8) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016259 
(220) 2005.03.02 
(730) TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Lenin nr. 2, MD-3819, Congaz, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "COMRAT". 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 016260 
(220) 2005.02.25 
(730) INVINCOM S.R.L., firmă comercială de pro-

ducţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Codru,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "Trade House". 
(511) NCL(8) 
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33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comercia-
le; administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 02.01.04; 02.01.23; 05.07.10; 
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 016261 
(220) 2005.02.23 
(730) INTERPERFECT GRUP S.R.L., MD 

Str. Costiujeni nr. 14, bloc 4, ap. 39,  
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comesti-
bile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016262 
(220) 2005.02.23 
(310) 2004719216 
(320) 2004.08.24 
(330) RU 
(730) MARS,  INCORPORATED, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 

(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; ouă; produse lactate; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi; lapte şi băuturi lactate; produse 
gata pentru consum constituite în special din 
produsele sus-menţionate; 

 

30   - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, cioco-
lată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago; făină şi 
preparate făcute din cereale, pâine, biscuiţi, pră-
jituri, produse de patiserie, ciocolată şi produse 
de cofetărie; îngheţată; gheaţă de răcit; miere, 
sirop de melasă; sare, muştar; oţet, sosuri; 
condimente; mirodenii; produse gata pentru 
consum constituite în special din produsele sus-
menţionate, inclusiv pizza, snack-uri şi fast food-
uri. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 016267 
(220) 2005.02.24 
(730) ARVO COM S.A., MD 

Bd. Traian nr. 13, bloc 1, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe 

pentru spălat; preparate pentru curăţare, lus-
truire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfu-
merie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi, material pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare, fungicide, 
erbicide; 
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35   - publicitate; gestionarea afacerilor comercia-
le; administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 02.05.01; 02.05.25. 
 
 
 (210) 016268 
(220) 2005.02.24 
(730) SAHINLER S.R.L., MD 

Bd. Iu. Gagarin nr. 1, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "travel". 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

 

(531) CFE(5) 01.15.25; 03.07.16; 27.05.01; 
27.05.12. 

 
 
 
(210) 016269 
(220) 2005.02.24 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Euro". 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; fotografii; papetărie; pensule; materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

21   - sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale, 
demonstrarea produselor, promovarea produ-
selor (pentru terţi), publicitate; comercializarea 
produselor; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri. 
 

(531) CFE(5) 05.01.16; 11.03.02; 27.05.11; 
27.05.13. 

 
 
 
(210) 016270 
(220) 2005.03.04 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica 
Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "PURCARI". 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

 

(531) CFE(5) 07.01.01; 27.05.02. 
 
 
 
(210) 016271 
(220) 2005.01.26 
(730) ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Mihai Eminescu nr.15/1, bloc F, MD-3541,  
Peresecina, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016272 
(220) 2005.01.26 
(730) ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Mihai Eminescu nr.15/1, bloc F, MD-3541,  
Peresecina, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 

(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 016274 
(220) 2005.03.04 
(730) FLEXOGRAF-COM S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 19 , MD-2082, Coloniţa, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "MOLD". 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; 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 ex-
cepţia  mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.09; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 016280 
(220) 2004.12.27 
(730) Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "EXTRA". 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 016282 
(220) 2005.01.14 
(730) AGROPOMFRUCT S.R.L., MD 

MD-5128, Niorcani, Soroca, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "fruct", "S.R.L.". 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 

drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole  şi fores-
tiere. 

 

(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.22; 27.05.01; 
27.05.17. 

 
 
 
(210) 016317 
(220) 2005.03.10 
(730) GB & Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, bir. 103, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "Мускат Янтарный". 
(511) NCL(8) 
33   - vinuri de muscat. 
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(531) CFE(5) 05.07.10; 26.01.01; 26.01.18; 
27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 016320 
(220) 2005.02.25 
(730) ŢURCAN Olga, MD 

Str-la 1 V. Covtun nr. 1, MD-2070, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia  mobilierului); material de instruire sau în-
văţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; maga-
zine de firmă; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole  şi fores-
tiere. 

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 19.09.03; 26.01.04; 
26.01.15; 26.01.22; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 016322 
(220) 2005.02.25 
(730) GOMENIUK Iurii, MD 

Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb. 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă. 

 

(531) CFE(5) 08.07.03; 26.05.06; 26.11.12; 
27.05.01; 28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 016323 
(220) 2005.02.25 
(730) GALUPA Dumitru, MD 
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Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, ap. 9, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
11   - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a 

aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ven-
tilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă. 

 

 
 
 
(210) 016329 
(220) 2005.03.03 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD 

Str. Otovasca nr. 17, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 016330 
(220) 2005.03.01 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

19, Nehru Place, New Delhi-110 019, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 

 
 
 
(210) 016336 
(220) 2005.03.01 
(730) VOLCU Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia  mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente 
pentru pomul de Crăciun; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016337 
(220) 2005.03.01 
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016340 
(220) 2005.03.01 
(730) LUXOCHIM S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17, 
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016343 
(220) 2005.03.02 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016344 
(220) 2005.03.02 
(730) MIHALAŞ Victor, MD 

Str. Alexandru Donici nr. 31, MD-2064, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "CLASS", "VODKA". 
(511) NCL(8) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 05.07.02; 24.09.01; 
25.01.06; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 016345 
(220) 2005.03.02 
(730) MIGDAL-P  S.A., MD 

Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016346 
(220) 2005.03.02 
(730) MIGDAL-P  S.A., MD 

Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2, 
 MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016348 
(220) 2005.03.02 
(730) VICOL Dumitru, MD 

Bd. Decebal nr. 89, ap. 17, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 016349 
(220) 2005.03.02 
(730) VICOL Dumitru, MD 

Bd. Decebal nr. 89, ap. 17, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016350 
(220) 2005.03.02 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 
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31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016351 
(220) 2005.03.02 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 016352 
(220) 2005.03.02 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016353 
(220) 2005.03.02 
(730) HAYAT KĺMYA SANAYĺ A.Ş., TR 

Çobançeşme Sanayi Cad.  No. 16, 
Yenibosna, Istanbul, Turcia 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor. 
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(210) 016354 
(220) 2005.03.02 
(730) BASF Aktiengesellschaft, DE 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen 
am Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - pesticide, preparate pentru distrugerea ani-

malelor dăunătoare, fungicide, erbicide, insec-
ticide; substanţe naturale şi sintetice care sunt 
folosite la combaterea insectelor, în calitate 
de atractanţi sexuali (feromoni sexuali) sau în 
calitate de substanţă ce duce la pierderea 
orientaţiei la insecte. 

 

 
 
 
(210) 016366 
(220) 2005.03.03 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - agenţii de import-export, operaţiuni comercia-
le, demonstrarea produselor, promovarea pro-
duselor (pentru terţi), publicitate; comerciali-
zarea produselor; gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016367 
(220) 2005.03.03 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - agenţii de import-export, operaţiuni comercia-
le, demonstrarea produselor, promovarea pro-
duselor (pentru terţi), publicitate; comerciali-
zarea produselor, gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016385 
(220) 2005.03.03 
(730) DOINA VIN S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 82A, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
(210) 016403 
(220) 2005.01.18 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
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30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

 
 
 
(210) 016419 
(220) 2005.03.10 
(730) PANTEA Igor, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105, 
 MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 016421 
(220) 2005.03.09 
(730) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 

Kaisha, JP 
16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
12   - vehicule de locomoţie terestră, părţi şi fitinguri 

ale acestora incluse în clasa 12. 
 

(531) CFE(5) 27.05.21; 27.07.01. 
 
 

 
(210) 016422 
(220) 2005.03.10 
(730) ŞCERBACOVA Ecaterina, MD 

Str. Gh. Madan nr. 46, bloc 5, ap. 87, 
 MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 016423 
(220) 2005.03.11 
(730) FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 

MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.23. 
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(210) 016427 
(220) 2005.03.11 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016447 
(220) 2005.01.27 
(730) Combinatul de vinuri din Rîbniţa, MD 

Str. Cernîşevscogo nr. 4, MD-5500, Rîbniţa, 
Republica Moldova  

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 
27.05.04; 27.05.10. 

 
 
 
(210) 016449 
(220) 2005.03.17 
(730) TOP GAME WORLD S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4, MD-2001, Chişi-
nău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "GAME". 
(511) NCL(8) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport 

neincluse în alte clase; ornamente pentru po-
mul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 21.01.25; 21.03.01; 26.01.03; 
27.05.01; 27.07.23. 

 
 
 
(210) 016452 
(220) 2005.03.15 
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă 

Moldova-SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 016460 
(220) 2005.03.14 
(730) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnis-

tyu "CHAROSVIT", UA 
03191, Kiev, ul. Kreyser "Avrora" 5, Ucraina 
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(540)  

 
 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 016461 
(220) 2005.03.11 
(730) SC Mandala S.R.L., MD 

Str. Vl. Korolenko nr. 61, bloc 2, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea  curentului 
electric;  aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea sunetelor sau imagi-
nilor; suporturi magnetice de înregistrare, dis-
curi acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparatele cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

14   - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate neincluse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; 
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; 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 ex-
cepţia  mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste 
materiale neincluse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare şi bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

24   - ţesături şi articole textile neincluse în alte cla-
se; cuverturi de pat şi feţe de masă; 
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25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acope-
rit capul; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete, cu 
excepţia celor din materiale textile; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport 
neincluse în alte clase; ornamente pentru po-
mul de Crăciun; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole  şi fores-
tiere; 

 

45   - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru pro-
tecţia proprietăţii şi persoanelor. 

 

(531) CFE(5) 01.03.16; 02.01.17; 02.03.08; 
02.07.13; 02.07.23; 26.13.25; 27.07.25; 
28.19.00. 

 
 
 
(210) 016481 
(220) 2005.03.14 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ. 

 

 
 
 
(210) 016482 
(220) 2005.03.14 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, de-
gresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri 
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; pro-
duse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
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uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016486 
(220) 2005.03.14 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 

uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile; 

 

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

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 11.03.03; 11.03.04; 26.11.12. 
 
 
 
(210) 016491 
(220) 2005.03.15 
(730) ŢURCAN Alexandru, MD 

Str. Alecu Russo nr. 5, bloc 2, ap. 92,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 016492 
(220) 2005.03.16 
(730) TOMAI-VINEX S.A.. întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga, Republica 
Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016508 
(220) 2005.03.17 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 016509 
(220) 2005.03.17 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 016510 
(220) 2005.03.17 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
 
 
 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 016521 
(220) 2005.03.21 
(730) IACOB S.R.L., societate comercială, MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 17, bloc 7, ap. 5, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-

tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igi-
enice şi de frumuseţe pentru oameni sau ani-
male; servicii agricole, horticole  şi forestiere. 

 

 
 
 
(210) 016525 
(220) 2005.03.21 
(730) MARKETING MEDIA INDEX S.R.L., 

societate comercială, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 307, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 



MD - BOPI 1/2006              TRADEMARKS 

 90

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentului "TM". 

(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.05.18; 26.15.09; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 016526 
(220) 2005.03.23 
(730) OLIOTERRA S.R.L., MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 4, ap. 40, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri, cu excepţia uleiului de 
măsline, şi grăsimi comestibile; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ. 

 

 
 
 
(210) 016530 
(220) 2005.03.21 
(730) MariAna Şuiu, MD 

Str. Costiujeni nr. 8, bloc 4, ap. 1, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifi-
nite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izo-
lare; tuburi flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; tuburi ri-
gide nemetalice pentru construcţii; asfalt,  
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile, monumente nemetalice; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 24.15.03; 24.15.11; 26.03.07; 
26.03.16; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 016535 
(220) 2005.03.22 
(730) MIHALAŞ Victor, MD 

Str. Alexandru Donici nr. 31, MD-2064, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "CLASS", "RACHIU". 
(511) NCL(8) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 05.07.02; 24.09.01; 
25.01.06; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 016566 
(220) 2005.03.25 
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(730) EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
(540)   

КОНЬ 
CONI 

(511) NCL(8)  
16   -  hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; 
32   -  bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

33   -  băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   -  agenţii de import-export, operaţiuni comerci-

ale, demonstrarea produselor, promovarea 
produselor (pentru terţi), publicitate; comercia-
lizarea produselor, gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou; 

39   -  transport; ambalare şi depozitare de mărfuri. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
(210) 016917 
(220) 2005.05.11 
(730) Orhei-Vit S.A., MD 

Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri; marmeladă, confitiur. 

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 19.09.01; 25.07.06; 
26.04.06; 27.05.15. 

 

(210) 016975 
(220) 2005.05.18 
(230)   2005.03.23, MD, CITY 
(730) SC LIVRALUM S.R.L., MD 

Str. V. Lupu nr. 42, bloc N, ap. 1, MD-2008, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru, albastru, 

galben. 
(511) NCL(8) 
11   - aparate de iluminat, utilaj pentru iluminat; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea aparatelor de iluminat, utilajului 
pentru iluminat din clasa 11. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.12; 27.05.17; 
27.05.21; 27.05.24; 29.01.15. 

 
 
(210) 017217 
(220) 2005.06.16 
(730) FEDULA Iuri, MD 

Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, ap. 
47, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(511) NCL(8) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; ma-
teriale tanante; adezivi (materiale de lipit) des-
tinaţi industriei; 
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16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; 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 ex-
cepţia  mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifi-
nite; materiale de călăfătuire, etanşare şi izo-
lare; tuburi flexibile nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor incluse în clasele 
01, 16, 17. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017321 
(220) 2005.07.01 
(730) MEDVEDEVA Nadejda, MD 

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 14, bloc 1, ap. 70, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-

re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sa-
nitare; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

 
 
 
(210) 017345 
(220) 2005.01.31 
(730) VOLIS-V S.R.L., MD 

Str. Armenească nr. 100, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente 
pentru pomul de Crăciun; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ. 

 

 
 
 
(210) 017384 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

 
 
 
(210) 017385 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
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30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

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

 

 
 
 
(210) 017386 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

 
 
 
(210) 017387 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

 
 
(210) 017389 
(220) 2005.06.24 

(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 26.04.06; 26.04.18; 
27.05.01; 27.05.07. 

 
 
 
(210) 017390 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

 
 
 
(210) 017395 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 017398 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară. 
 

 
 
(210) 017399 
(220) 2005.06.24 
 

(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 017400 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.11; 27.05.19; 
28.05.00. 
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(210) 017512 
(220) 2005.06.24 
(730) Rincom-Grup S.R.L., MD 

Str. Industrială nr. 10, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 26.04.06; 26.04.15; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 017601 
(220) 2005.08.10 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017961 
(220) 2005.10.25 
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD 

Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazine 
de firmă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018015 
(220) 2005.11.03 
(730) LEADUHIN Oleg, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 018016 
(220) 2005.11.03 
(730) LEADUHIN Oleg, MD 

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

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 018019 
(220) 2005.11.03 
(730) LEADUHIN Oleg, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 018051 
(220) 2005.11.14 
(730) STOICOV Ilie, MD 

Str. Sportivă nr. 16, ap. 2, MD-3800, Comrat, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 25.07.07; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 018063 
(220) 2005.11.18 
(730) UNION-OGUZ-AGRO S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 53, MD-5301, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comesti-
bile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; magazi-
ne de firmă; 

 

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

 

 
 
 
(210) 018085 
(220) 2005.11.21 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice de uz medical; substan-

ţe dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari şi copii, inclusiv alimente dietetice pentru 
copii, piureuri, piureuri cu pulpă din fructe şi 
legume, băuturi, nectar, sucuri speciale; 

 

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

 

 
 
 
(210) 018108 
(220) 2005.11.21 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; material pentru artişti; pen-
sule; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilierului); material de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); ma-
teriale plastice pentru ambalare (neincluse în 
alte clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 018109 
(220) 2005.11.21 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 

(210) 018127 
(220) 2005.11.25 
(730) TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga, Republica 
Moldova 

(540)  
 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "TOMAI". 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 19.07.01; 
19.07.17; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 018159 
(220) 2005.11.30 
(730) MOLDACOM S.A., MD 

Str. Bucureşti nr. 67, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
(511) NCL(8) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
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tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; magazine; 

 

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

 

 
 
 
(210) 018179 
(220) 2005.12.01 
(730) COSULIN Alexandr, MD 

Str. N. Titulescu nr. 1, bloc 2, ap. 48, 
 MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor din clasa 20. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.11; 
27.05.22; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 018180 
(220) 2005.12.02 
(730) MARCENCO Victor, MD 

Str. Costiujeni nr. 8, bloc 5, ap. 48, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

 
 
(511) NCL(8) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.24; 
27.05.24. 
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 Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 

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

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data 

depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 014634 2004.04.29 13037 2005.12.01 25 Steaua-Service S.R.L., 
întreprindere de producţie şi 
comerţ, MD 

3/2005 

2 014967 2004.06.10 13038 2005.12.01 01,02,03,04,05, 
06,07,08,09,10, 
11,12,13,14,15, 

16,17,18, 
19,20,21,22, 

23,24,25,26,27, 
28,29,30,31, 

32,33,34,35,36, 
37,38,39,40, 

41,42,43,44,45 

EURO-ALCO S.A., MD 3/2005 

3 016934 2005.05.13 13039 2005.12.01 19 CALCAR S.A., MD 8/2005 

4 014600 2004.04.23 13040 2005.12.01 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

12/2004 

5 014598 2004.04.23 13041 2005.12.01 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

12/2004 

6 014599 2004.04.23 13042 2005.12.01 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

12/2004 

7 017252 2005.06.22 13043 2005.12.05 05,35 MEDSTAR COMPANY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2005 

8 015241 2004.07.29 13044 2005.12.13 38 ИНТЕРДНЕСТРКОМ, societate 
mixtă pe acţiuni de tip închis, MD 

6/2005 

9 014351 2004.02.23 13045 2005.12.13 07,09,42 Romany Gaz Group S.R.L., MD 8/2005 

10 014936 2004.04.29 13046 2005.12.13 06,17,19,37, 
39,40 

ESPLAN-LUX S.R.L., MD 8/2005 

11 014972 2004.04.27 13047 2005.12.13 07,09,11 SC Flamingo Computers S.A., RO 8/2005 

12 014988 2004.06.15 13048 2005.12.13 21 EURO-ALCO S.A., MD 8/2005 

13 015102 2004.07.05 13049 2005.12.13 29,30,31 ZAO "Agropromyshlenny komplex 
Agros", RU 

8/2005 

14 015188 2004.07.21 13050 2005.12.13 36 QBE ASITO S.A., companie 
internaţională de asigurări, MD 

8/2005 

15 015221 2004.07.27 13051 2005.12.13 33 GB & Co S.R.L.,  întreprindere 
mixtă moldo-britanică, companie, 
MD 

8/2005 

16 015222 2004.07.27 13052 2005.12.13 33 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-britanică, companie, MD 

8/2005 

17 015248 2004.08.03 13053 2005.12.13 33 PLUS-ASCONI S.R.L., MD 8/2005 

18 015335 2004.07.20 13054 2005.12.13 35,41 Anodilia S.R.L., MD 8/2005 

19 015353 2004.07.12 13055 2005.12.13 33,35 INTELGRUP-COM S.R.L., MD 8/2005 

20 015367 2004.08.06 13056 2005.12.13 25,28,35,41 Sportal - Prim S.R.L., MD 8/2005 

21 015400 2004.09.10 13057 2005.12.13 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

22 015401 2004.09.10 13058 2005.12.13 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

23 015402 2004.09.10 13059 2005.12.13 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

24 015407 2004.07.15 13060 2005.12.13 21,33,35 EURO-ALCO S.A., MD 8/2005 

25 015413 2004.09.14 13061 2005.12.13 35 SELECTIV-LUX S.R.L., MD 8/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

26 015435 2004.09.15 13062 2005.12.13 05 DEPOFARM S.R.L., MD 8/2005 

27 015521 2004.10.01 13063 2005.12.13 33 FABSO S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

8/2005 

28 015576 2004.10.01 13064 2005.12.08 35,36,42 ECOFIN-AUDIT-SERVICE S.R.L., 
firmă de audit, MD 

8/2005 

29 015523 2004.08.05 13065 2005.12.13 33 ACOREX WINE HOLDING S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2005 

30 015555 2004.10.13 13066 2005.12.13 05 Astellas Pharma Inc., JP 8/2005 
31 015566 2004.10.15 13067 2005.12.13 33,35,41,43 LEGUMAX-COM S.R.L., MD 8/2005 
32 015568 2004.09.13 13068 2005.12.13 33 R & A Bailey & Co, IE 8/2005 
33 015569 2004.10.19 13069 2005.12.13 28,35,41 MASTER GAME S.R.L., MD 8/2005 
34 015570 2004.10.08 13070 2005.12.13 06,09,11,16, 

19,35,42 
Euroneon S.R.L., MD 8/2005 

35 015571 2004.10.20 13071 2005.12.13 16,35,41 PALADI F., întreprindere 
individuală, MD 

8/2005 

36 015574 2004.10.18 13072 2005.12.13 33 Diageo North America, Inc., 
corporaţie din statul Connecticut, 
US 

8/2005 

37 015572 2004.09.29 13073 2005.12.13 33 IMPERIAL VIN  S.A., MD 8/2005 
38 015575 2004.10.18 13074 2005.12.13 33 Diageo North America, Inc., 

corporaţie din statul Connecticut, 
US 

8/2005 

39 015578 2004.10.20 13075 2005.12.13 29 REPOST-COM S.R.L., MD 8/2005 
40 015582 2004.10.25 13076 2005.12.13 33 Diageo Scotland Limited, GB 8/2005 
41 015588 2004.09.15 13077 2005.12.13 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 

de producţie, MD 
8/2005 

42 015591 2004.09.15 13078 2005.12.13 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

8/2005 

43 015592 2004.09.02 13079 2005.12.13 05 Dow AgroSciences LLC, a 
Delaware limited liability company, 
US 

8/2005 

44 015593 2004.09.07 13080 2005.12.13 29,30,31,32, 
33,35,43,44 

V.S. - EXPORT S.R.L., MD 8/2005 

45 015594 2004.09.07 13081 2005.12.13 33 V.S. - EXPORT S.R.L., MD 8/2005 
46 015598 2004.10.27 13082 2005.12.13 33 GB & Co S.R.L., societate 

comercială, companie, MD 
8/2005 

47 015601 2004.10.27 13083 2005.12.13 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

48 017145 2005.06.10 13084 2005.12.13 01,16,17,35 FEDULA Iuri, MD 8/2005 
49 014484 2004.03.22 13085 2005.12.14 33 Nistru-Vin S.A., MD 12/2004 
50 015604 2004.10.27 13086 2005.12.14 33 GB & Co S.R.L., societate 

comercială, companie, MD 
8/2005 

51 015605 2004.10.27 13087 2005.12.14 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

52 015609 2004.10.27 13088 2005.12.14 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

53 015610 2004.10.27 13089 2005.12.14 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

54 015611 2004.10.27 13090 2005.12.14 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

55 015612 2004.10.27 13091 2005.12.14 33 GB & Co S.R.L., societate 
comercială, companie, MD 

8/2005 

56 015613 2004.10.26 13092 2005.12.14 07,09,35,37, 
38,42 

RISCOM COMPUTERS S.R.L., 
societate comercială, MD 

8/2005 

57 015616 2004.10.26 13093 2005.12.14 07,09,35,37, 
38,42 

RISCOM COMPUTERS S.R.L., 
societate comercială, MD 

8/2005 

58 015617 2004.10.26 13094 2005.12.14 07,09,35,37, 
38,42 

RISCOM COMPUTERS S.R.L., 
societate comercială, MD 

8/2005 

59 015631 2004.10.28 13095 2005.12.14 34 British American Tobacco (Brands) 
Limited, GB 

8/2005 

60 015639 2004.11.02 13096 2005.12.14 09,16,28,35 COŢIUBINSCHII Maxim, MD 8/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
61 015640 2004.10.26 13097 2005.12.14 35,39 SC Multievo S.R.L., MD 8/2005 
62 015646 2004.11.03 13098 2005.12.14 33,35 VINEX-VICTORIA S.R.L., fabrică   

de vinuri, MD 
8/2005 

63 015647 2004.10.06 13099 2005.12.14 32,35 EFES-VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

8/2005 

64 015648 2004.11.01 13100 2005.12.14 16 The Procter & Gamble Company, 
US 

8/2005 

65 015653 2004.11.03 13101 2005.12.14 33 ROMANEŞTI S.A., MD 8/2005 
66 015655 2004.11.03 13102 2005.12.14 33 ROMANEŞTI S.A., MD 8/2005 
67 015657 2004.11.03 13103 2005.12.14 33 ROMANEŞTI S.A., MD 8/2005 
68 015658 2004.11.03 13104 2005.12.14 33 ROMANEŞTI S.A., MD 8/2005 
69 015670 2004.11.02 13105 2005.12.15 05,30,35 CEBOTAR  Piotr, MD 8/2005 
70 015671 2004.11.02 13106 2005.12.15 14,16,20,21, 

25,35 
Mary Kay Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 

8/2005 

71 015672 2004.11.02 13107 2005.12.15 03,14,25 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 

8/2005 

72 015674 2004.10.29 13108 2005.12.15 16,35,38,41,43 ELIT-CENTRU S.R.L., agenţie de 
modele, MD 

8/2005 

73 015676 2004.10.26 13109 2005.12.15 05 Glaxo Group Limited, GB 8/2005 
74 015678 2004.11.09 13110 2005.12.15 35,36 ERA PRIM S.A., MD 8/2005 
75 015679 2004.11.09 13111 2005.12.15 21 SORO-GHEFEST S.R.L., MD 8/2005 
76 015680 2004.09.30 13112 2005.12.15 33,35 BABIN Stanislav, MD 8/2005 
77 015683 2004.11.03 13113 2005.12.15 03,05,30 Dr. Theiss Naturwaren Gmbh, DE 8/2005 
78 015684 2004.11.09 13114 2005.12.15 33 REPOST-COM S.R.L., MD 8/2005 
79 015686 2004.11.08 13115 2005.12.15 25 WOLVERINE WORLD WIDE,  

INC., US 
8/2005 

80 015693 2004.11.10 13116 2005.12.15 07,12,35,37 FUJI JIKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (cunoscută în comerţ şi ca 
Fuji Heavy Industries Ltd.), JP 

8/2005 

81 015694 2004.11.10 13117 2005.12.15 12,35,37 FUJI JIKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (cunoscută în comerţ şi ca 
Fuji Heavy Industries Ltd.), JP 

8/2005 

82 015695 2004.11.10 13118 2005.12.15 12,35,37 FUJI JIKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (cunoscută în comerţ şi ca 
Fuji Heavy Industries Ltd.), JP 

8/2005 

83 015696 2004.11.10 13119 2005.12.15 12,35,37 FUJI JIKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (cunoscută în comerţ şi ca 
Fuji Heavy Industries Ltd.), JP 

8/2005 

84 015697 2004.11.10 13120 2005.12.15 12,35,37 FUJI JIKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (cunoscută în comerţ şi ca 
Fuji Heavy Industries Ltd.), JP 

8/2005 

85 015698 2004.11.10 13121 2005.12.15 12,35,37 FUJI JIKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (cunoscută în comerţ şi ca 
Fuji Heavy Industries Ltd.), JP 

8/2005 

86 015701 2004.11.02 13122 2005.12.15 33 Barton & Guestier S.A., FR 8/2005 
87 015659 2004.11.03 13123 2005.12.15 33 ROMANEŞTI S.A., MD 8/2005 
88 015661 2004.11.03 13124 2005.12.15 33 ROMANEŞTI S.A., MD 8/2005 
89 012192 2002.11.28 13125 2005.12.16 30,31,32,33, 

34,35,36,39 
RUSU PETRU, MD 6/2004 

90 007829 1998.05.26 13126 2005.12.16 33 TERAS-SERVICE S.R.L., MD 4/1999 
91 015529 2004.10.08 13127 2005.12.16 33,35,39 Dionysos-Mereni S.A., MD 4/2005 
92 015702 2004.11.11 13128 2005.12.16 33,35 MOLD-NORD S.A., fabrică de vinuri 

din Făleşti, MD 
8/2005 

93 015704 2004.11.02 13129 2005.12.16 35 MICEGRAF S.R.L., firmă, MD 8/2005 
94 015705 2004.10.11 13130 2005.12.16 11,20 DINA-COCIUG S.R.L., MD 8/2005 
95 015709 2004.11.12 13131 2005.12.16 32,35,39,41, 

43,44 
POIANA CODRILOR S.R.L., MD 8/2005 

96 015713 2004.11.15 13132 2005.12.16 16,35 Vion-Impex S.R.L., firmă, MD 8/2005 
97 015938 2004.12.22 13133 2005.12.16 21 TAROL-DD S.R.L., MD 8/2005 
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98 016275 2005.03.03 13134 2005.12.16 29,30,31,34,35 BESCHIERU Radu, MD 8/2005 
99 017215 2005.06.16 13135 2005.12.16 01,16,17,35 FEDULA Iuri, MD 8/2005 

100 014568 2004.04.21 13136 2005.12.16 35,39 Dionysos-Mereni S.A., MD 7/2005 
101 015370 2004.09.06 13137 2005.12.16 33,35,39 Dionysos Mereni S.A., MD 7/2005 
102 015077 2004.05.17 13138 2005.12.16 35,36,41,43 ARTEMIEV Serghei, MD 8/2005 
103 015562 2004.10.01 13139 2005.12.19 32,33,35,40 UISPAC S.R.L., MD 8/2005 
104 014346 2004.03.11 13140 2005.12.21 05,09,10,17, 

18,20,25,26, 
27,28,30,31, 
32,35,36,38, 
39,41,42,43, 

44,45 

DAAC Hermes S.A., întreprindere 
mixtă moldo-rusă, MD 

5/2005 

105 013534 2003.08.19 13141 2005.12.21 33 MIGDAL-P  S.A., MD 5/2004 
106 013077 2003.06.11 13142 2005.12.21 33 MIGDAL-P  S.A., MD 4/2004 

 
 
 
 



M+RCI  MD - BOPI 1/2006 

 103 

Lista mărcilor reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării 

termenului de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 
OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116) Nr. 
înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării  
reînnoirii 

(511) 
 Clase 

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

(442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 138 2015.08.13 09 SONY KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as Sony Corporation), JP 
7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japonia 

 6/1994 

2 R 254 2014.03.28 03 Ecolab GmbH & Co. OHG, DE 
Reisholzer Werftstrasse 38-42, D-40589 
Düsseldorf, Germania 

 7/1994 

3 R 1104 2014.04.11 29 GIORGIFRED COMPANY, corporaţia statului 
Delaware, US 
Nemours Building, Suite 1414, 1007 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, Statele Unite ale 
Americii 

 3/1995 

4 R 1780 2014.08.10 09 MITSUBISHI KAGAKU MEDIA COMPANY 
LIMITED, JP 
6F, ANA Tamachi Building, 31-19 Shiba 5-
chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japonia 

 8/1995 

5 R 1781 2014.08.10 09 MITSUBISHI KAGAKU MEDIA COMPANY 
LIMITED, JP 
6F, ANA Tamachi Building, 31-19 Shiba 5-
chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japonia 

 8/1995 

6 R 2552 2015.04.25 30 Fabrica de drojdii din Chişinău S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 1, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/1995 12/1995 

7 R 2567 2014.10.12 05 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., PL 
ul. Grunwaldzka 189, Poznań, Polonia 

 12/1995 

8 R 2908 2014.12.30 05,29,30,
31 

Société des Produits Nestlé S.A., CH 
1800 Vevey, Elveţia 

 1/1996 

9 R 2909 2014.12.26 09 CEAC, Compagnie Europeenne 
d'Accumulateur, FR 
5-7, allée Des Pierres Mayettes, 92636 
Gennevilliers, Franţa 

 1/1996 

10 R 3273 2014.04.05 01,02,03,
04,05,06,
07,08,09,
10,11,12,
13,14,15,
16,17,18,
19,20,21,
22,23,24,
25,26,27,
28,29,30,
31,32,33,
34,35,36,
37,38,39,
40,41, 42 

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

 3/1996 

11 R 3719 2014.07.13 29 MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD, DK 
Frederiks Alle 22, DK-8000, Arhus C, 
Danemarca 

10/1995 6/1996 

12 R 3724 2014.10.27 12 MARCOPOLO S.A., BR 
RUA MARCOPOLO, 280, BAIRO PLANALTO 
EM CAXIAS DO SUL/RS, BRAZILIA 

12/1995 6/1996 

13 R 3800 2014.12.05 29,30 M/S Super Coffeemix Manufacturing Ltd., SG 
2 Senoko South Road, Super Industrial  
Building, Singapore 758096, Singapore 

1/1996 7/1996 
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14 R 3801 2014.12.05 29,30 M/S Super Coffeemix Manufacturing Ltd., SG 

2 Senoko South Road, Super Industrial  
Building, Singapore 758096, Singapore 

1/1996 7/1996 

15 R 4018 2015.01.24 29,30,32 CONOPCO, INC., US 
390 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,  
Statele Unite ale Americii 

5/1996 11/1996 

16 R 4299 2015.05.10 09,41 VIACOM INTERNATIONAL INC., US 
1515 Broadway, New York, New York 10036,  
Statele Unite ale Americii 

8/1996 2/1997 

17 R 4320 2015.03.03 33 OENOLAB S.R.L., întreprindere  
tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 

7/1996 2/1997 

18 R 4321 2015.03.03 33 OENOLAB S.R.L., întreprindere  
tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 

7/1996 2/1997 

19 R 4326 2015.05.10 05 GLAXO GROUP LIMITED, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, Anglia, 
Regatul Unit 

8/1996 2/1997 

20 R 4352 2015.04.14 16 WATERMAN SAS, FR 
9 & 11 rue Christophe Colomb, 75008, Paris, 
Franţa 

7/1996 2/1997 

21 R 4418 2015.07.18 16,35,36,
38,39,41,

42 

Logos-press S.A., publicaţie periodică,  
revistă economică, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 180, MD-2004, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

8/1996 4/1997 

22 R 4450 2015.05.18 01,03,05,
09,10,16,

41,42 

GLAXO GROUP LIMITED, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, Anglia, 
Regatul Unit 

9/1996 3/1997 

23 R 4470 2015.09.28 03,25 WURZBURG HOLDING S.A., LU 
134 Boulevard de la Petrusse, L-2330, 
Luxembourg 

10/1996 3/1997 

24 R 4510 2015.07.26 33 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.,  
a Delaware corporation, US 
4040 Civic Center Drive, San Rafael,  
California 94903, Statele Unite ale Americii 

11/1996 4/1997 

25 R 4618 2015.10.05 16 L.F.P. INC., a California corporation, US 
8484 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, 
California 90211, Statele Unite ale Americii 

10/1996 5/1997 

26 R 4623 2015.09.05 09,16 OPTIMIST-ETERN S.R.L.,  
întreprindere de instruire şi producţie a 
societăţii orbilor din Moldova, MD 
Str. 31 August nr. 54, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

11/1996 5/1997 

27 R 4648 2015.11.15 30 NONG SHIM CO., LTD., KR 
370, Shindaebang-Dong, Dongjak-Gu, Seoul, 
Republica Coreea 

11/1996 5/1997 

28 R 4655 2015.07.26 33 Southern Comfort Properties, Inc., a California 
corporation, US 
4040 Civic Center Drive, San Rafael, California 
94903,  
Statele Unite ale Americii 

11/1996 5/1997 

29 R 4660 2015.10.23 25 CCC ACQUISITION CORP., corporaţia statului 
Delaware, US 
6040 Bandini Boulevard, Los Angeles, 
California 90040, Statele Unite ale Americii 

12/1996 5/1997 

30 R 4675 2015.09.18 01,02,04,
05,10,17,

19 

DOW CORNING CORPORATION, US 
2200 W. Salzburg Road, Midland Michigan 
48460,  
Statele Unite ale Americii 

1/1997 6/1997 
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31 R 4676 2015.09.18 01,02,04,

05,10,17,
19 

DOW CORNING CORPORATION, US 
2200 W. Salzburg Road, Midland Michigan 
48460,  
Statele Unite ale Americii 

1/1997 6/1997 

32 R 4681 2015.12.11 33 GB & Co S.R.L., societate comercială, 
companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

1/1997 6/1997 

33 R 4711 2015.08.25 12 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, US 
1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-
0001,  
Statele Unite ale Americii 

11/1996 7/1997 

34 R 4731 2015.09.22 06,12,16,
21,35,37,
39,41,42 

TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC., US 
500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 
60045,  
Statele Unite ale Americii 

12/1996 7/1997 

35 R 4802 2015.01.25 33 BARZA ALBĂ S.A., MD 
Bd. Victoriei nr. 49, MD-3101, Bălţi,  
Republica Moldova 

9/1996 8/1997 

36 R 5126 2016.06.28 05 MERCK & CO., INC., US 
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse 
Station New Jersey, Statele Unite ale Americii 

5/1997 11/1997 

37 R 5129 2016.06.28 05 MERCK & CO., INC., US 
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse 
Station New Jersey, Statele Unite ale Americii 

5/1997 11/1997 

38 R 5305 2015.08.28 09,42 SUN MICROSYSTEMS, INC., US 
4150 Network Circle, Santa Clara, California 
95054,  
Statele Unite ale Americii 

11/1996 1/1998 

39 R 5420 2016.09.06 29,30 McCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, 
US 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-
6000,  
Statele Unite ale Americii 

9/1997 3/1998 

40 R 5468 2015.09.22 03,05,07,
10,16,17 

BEIERSDORF AG, DE 
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germania 

10/1997 4/1998 

41 R 5639 2016.06.28 05 MERCK & CO., INC., US 
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse 
Station New Jersey, Statele Unite ale Americii 

6/1997 6/1998 

42 R 6621 2015.09.05 34 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
1a St. James’s Street London SW1A 1EF, 
Regatul Unit 

4/1999 9/1999 

43 R 6622 2015.11.06 34 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
1a St. James’s Street London SW1A 1EF, 
Regatul Unit 

4/1999 9/1999 

44 R 7459 2014.11.03 33 Gemma-Begunenco, întreprindere individuală, 
MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

3/2000 8/2000 
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VI 

Design industrial / Industrial Design 

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 legile nr. 1079-XIV 
din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003, nr. 469-XV din 21.11.2003 şi 
nr. 205-XVI din 28.07.2005.. 

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

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

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

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

 

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 laws No 1079-
XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV of June 13, 2003, No 469-XV  
of November 21, 2003, and     No. 205-XVI of July 28, 2005. 

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. 

P 

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

(11) Numărul certificatului 

(15)  Data înregistrării  

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

(20) Numărul desenului/modelului industrial  

(21)  Numărul depozitului  

(22)  Data depozitului 

(23)  Data priorităţii de expoziţie 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale     

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

(31)  Numărul cererii prioritare 

(32)  Data depozitului cererii prioritare   

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

(44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a 
desenului şi modelului industrial   

(45)  Data eliberării certificatului   

(46)  Data expirării termenului de  amânare a 
publicării         

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi mo-
delelor industriale (clasa şi subclasa Clasifi-
cării de la Locarno) 

(54)  Denumirea desenului / modelului industrial  

(55)  Reproducerea desenului / modelului industrial  

(57)  Culorile revendicate 

(62) Numărul cererii divizionare 

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

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

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

(74)  Numele reprezentantului în proprietatea indu-
strială              

(80)  Datele de depozit internaţional conform 
Aranjamentului de la Haga 

 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS 

(11) Certificate number  

(15) Date of registration 

(18) Expected expiration date of the registration 
validity 

(20) Number of the industrial design 

(21) Number of the application 

(22) Filing date of the application 

(23) Date of exhibition priority   

(28) Number of industrial designs 

(30) Priority data under the Paris Convention 

(31) Number of the priority application 

(32) Filing date of the priority application 

(33) Country of the priority application, code 
according to the WIPO Standard ST. 3 

(44) Publication date of the decision on registration 
of the industrial design 

(45) Date of issuance of certificate 

(46) Date of deferment expiration  

(51) International Classification for Industrial 
Designs (classes and subclasses, Locarno 
Classification) 

(54) Title of the industrial design 

(55) Reproduction of the industrial design  

(57) Indication of colors claimed  

(62) Number of application related by division 

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

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

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

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

(80) Identification of certain data related to the 
international deposit of industrial designs 
under the Hague Agreement 
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

FF4L Desene şi modele industriale înregistrate 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înre-
gistrate 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 
(lunar, 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 certi-
ficatului 

 

 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

FF4L Registered industrial designs 

FF4L Numerical index of registered industrial 
designs (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 
industrial designs (half-yearly) 

FG4L List of issued of  industrial design certificates 

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

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

NZ4L List of renewed industrial designs 

NZ4L List of industrial designs renewed under the 
Hague Agreement 

MG4L List of industrial design certificates forfeited  
for non-payment of the issuance fee 
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FF4L Desene 
şi modele industriale înregistrate / 

Registered industrial designs 

ricare 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 legile nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, 
nr. 240-XV  din 13.07.2003, nr. 469-XV din 21.11.2003 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005. 

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 laws No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV 
of June 13, 2003, No 469-XV of November 21, 2003 and No. 205-XVI of July 28, 2005 has not been met, 
file with the Agency a reasoned declaration of opposition to any decision to register an industrial 
design within six months following the date of publication of that decision in the BOPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O 
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(11) 839 
(15) 2005.12.14 
(51) LOC (8) Cl. 02-02 
(21) f 2005 0072 
(22) 2005.06.02 
(18) 2010.06.02 
(28) 3 

(71)(73) FĂURARUL S.A., FABRICĂ DE GALANTERIE 
A INVALIZILOR ŞI PENSIONARILOR, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 63, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) NOVAC Valentina, MD    
(54) Produse vestimentare  

 
(55) 
 

   

 
1.1  1.2  2.1  2.2 

 
 

3.1  3.2 
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(11) 840 
(15) 2005.12.12 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2005 0075 
(22) 2005.06.10 
(18) 2010.06.10 
(28) 2 

(71)(73) UNITED WINE COMPANY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) FORTUNA Romeo, MD    
(74) PRIDA Andrei 
(54) Butelii 

 
 
(55) 
 

 

 

 

1.1  1.2  1.3 
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 (11)   840 

 

 

2.1  2.2 
 

2.3 
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(11) 841 
(15) 2005.12.12 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2005 0082 
(22) 2005.06.17 
(18) 2010.06.17 
(31) 000282397 
(32) 20.01.2005 
(33) EM 

(28) 1 
(71)(73) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES, 

A FRENCH CORPORATION, FR 
Place de la Gare, 60960 FEUQUIERES, 
Franţa 

(72) RICA  Didier, FR    
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Flacon 

 
 
(55) 
 

 

1.1  1.2 
 

1.3 
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(11)   841 

1.4 
 

1.5 
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(11) 842 
(15) 2005.12.14 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2005 0077 
(22) 2005.06.15 
(18) 2010.06.15 
(28) 3 

(71)(73) ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) PRODAN Oleg, MD    
(74) COTRUŢĂ Leonid 
(54) Etichete 

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

 

1  2 
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 (11)   842 

 
3 

 

 
 
(11) 843 
(15) 2005.12.13 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2005 0084 
(22) 2005.06.21 
(18) 2010.06.21 

(28) 1 
(71)(73) DANIEL-COM S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 19, bloc. 4, ap. 125, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(72) LAZARENKO Victor, MD    
(54) Etichetă 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(11) 844 
(15) 2005.12.13 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2005 0085 
(22) 2005.06.27 
(18) 2010.06.27 
(28) 3 

(57)    Culori revendicate: modelul 1 - alb, albastru, 
negru, galben, gri, verde; modelul 2 - alb, 
albastru, negru, galben, gri, verde; modelul 3 
- alb, albastru, negru, galben, gri, verde. 

(71)(72)(73) GHERASIM Alexandru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Cartele telefonice de credit 
 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

 

 
1  2 

 
 

3 
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(11) 845 
(15) 2005.12.15 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2005 0094 
(22) 2005.06.23 
(18) 2010.06.23 
(28) 1 

(57) Culori revendicate: cafeniu-închis, cafeniu-
deschis, galben, roşu, bordo, gri. 

(71)(72)(73) KIRILLOV  Alexei, MD 
Str. A. Doga nr. 28, ap. 100, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) SOCOLOVA Olga 
(54) Etichetă 

 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în decembrie 2005 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

depozitului 

(22) 
Data 

depozitului 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 665 09-01 f 2004 0019 2004.02.17 4 SOCIETE AUTONOME  

DE VERRERIES, A FRENCH 
CORPORATION, FR 

 12/2004 

2 728 09-01, 
02 

f 2004 0138 2004.08.25 5 PODIUM-VIN S.A., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

5/2005 

3 729 09-02 f 2004 0108 2004.07.09 2 ANA KILAN COSMETICE S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

5/2005 

 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului,  data  expirării  termenului de  reînnoire, 

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

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 
cer- 

tifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

depozitului 

 (22) 
Data 

depozitului 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 
şi modele  

industriale reînnoite 
(nr. desenului 

şi modelului industrial 
reînnoit) 

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

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 282 2010.07.28 f 2000 0056 2000.07.28 02-02, 
03 

5 FIRMA DEGETARUL 
DE AUR  S.R.L., MD 
Str. Armenească nr. 18, 
bloc 1, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

3/2001 
11/2001 

2 327 2010.12.13 f 2000 0100 2000.12.13 09-01 3 VINAR-ZÎMBRENI, 
SOCIETATE PE 
ACŢIUNI, MD 
MD-6831, Zîmbreni, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

8/2001 
4/2002 

3 330 2010.12.21 f 2000 0101 2000.12.21 19-08 4 SCVORŢOV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu 
nr. 48, ap. 7-8,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2001 
4/2002 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(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 
1 DM/066126 2004.12.07 

 
2004.09.17, 

404 05 306.8, 
DE 

DAIMLERCHRY- 
SLER AG, DE 

Tablou de bord pentru 
autovehicul, parte a 
tabloului de bord  
pentru autovehicul / 
Dashboard for vehicles, 
part of dashboard for 
vehicles / Tableau de 
bord pour véhicules, 
partie de tableau de 
bord pour véhicules 

12-16 2 2009.12.07 8/2005 

2 DM/066370 2005.03.02 
 

2004.10.27, 
404 06 110.9, 

DE 

DAIMLERCHRY- 
SLER AG, DE 

Roată pentru 
autovehicul / Wheel  
for vehicles / Roue  
de véhicules 

12-16 1 2010.03.02 8/2005 

3 DM/066422 2005.03.10 
 

2004.12.09, 
404 06 916.9, 

DE 

DAIMLERCHRY- 
SLER AG, DE 

Volane pentru 
autovehicul / Steering 
wheels for vehicles / 
Volants pour véhicules 

12-16 2 2010.03.10 8/2005 

4 DM/066441 2005.03.11 PERRELET 
S.A., CH 

Ansamblu oscilant / 
Oscillating mass / 
Masse oscillante 

10-07 1 2010.03.11 8/2005 

5 DM/066459 2005.03.02 
 

2004.11.15, 
000252358, 

EM 

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

Dispozitiv de 
reîncărcare pentru 
aparat de dezodorare  
a aerului / Refill  
for air freshening 
apparatus / Recharge 
pour appareil 
désodorisant 

23-04 1 2010.03.02 8/2005 

6 DM/066500 2005.03.22 
 

2004.12.09, 
000264882, 

EM 

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

Dispozitiv pentru 
dezodorarea aerului / 
Air deodorising 
apparatus / Dispositif  
de désodorisation  
de l'air 

23-04 1 2010.03.22 8/2005 

7 DM/066514 2005.03.15 JOVIAL 
MONTRES SA 
(JOVIAL 
UHREN AG) 
(JOVIAL 
WATCHES 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 10 2010.03.15 8/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 DM/066546 2005.03.11 BAUER, ARMIN 

C., DE 
Aparat pentru 
fizioterapie cu utilizarea 
energiei / Appliance  
for physiotherapy  
based on energy / 
Appareil de 
physiothérapie  
utilisant l'énergie 

24-01 1 2010.03.11 8/2005 

9 DM/066874 2005.07.26 MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 1 2010.07.26 8/2005 

10 DM/066915 2005.08.17 MAKEL 
ELEKTRIK 
MALZEMELERI 
SANAYI VE 
TICARET 
LIMITED 
SIRKETI, TR 

Întrerupătoare electrice, 
întrerupătoare, prize 
electrice-copcă, prize 
electrice-copcă care au 
legătură cu pământul / 
Electric switches, 
commutators, electric 
sockets, ground  
electric sockets / 
Interrupteurs 
électriques, 
commutateurs, prises 
électriques femelles, 
prises électriques 
femelles avec mise  
à la terre 

13-03 16 2010.08.17 8/2005 

11 DM/066939 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Brăţări pentru ceas de 
mână / Watch bands / 
Bracelets de montres 

10-07 4 2010.08.05 8/2005 

12 DM/066940 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2010.08.05 8/2005 

13 DM/066941 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2010.08.05 8/2005 

14 DM/066942 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2010.08.05 8/2005 

15 DM/066943 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2010.08.05 8/2005 

16 DM/066944 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2010.08.05 8/2005 

17 DM/066945 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2010.08.05 8/2005 

18 DM/066947 2005.07.27 
 

2005.06.22, 
8072, BG 

"ALEN MAK" 
AD, BG 

Butelie-ambalaj / 
Packaging box / Boîte 
d'emballage 

09-03 1 2010.07.27 8/2005 

19 DM/066948 2005.08.04 LÉON HATOT 
SA (LÉON 
HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2010.08.04 8/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20 DM/066949 2005.08.01 

 
2005.05.13, 
342571-0001, 

EM 

DUROBOR, 
SOCIÉTÉ 
ANONYME, BE 

Obiect din sticlă / 
Glassware / Verrerie 

07-01 1 2010.08.01 8/2005 

21 DM/066951 2005.07.15 
 

2005.04.18, 
7936, BG 

PRISTA OIL - AD, 
BG 

Ambalaje pentru 
tansportarea şi 
păstrarea mărfurilor / 
Packages for the 
transport and handling 
of goods / Emballages 
pour le transport et la 
manutention de 
marchandises 

09-01 2 2010.07.15 8/2005 

22 DM/066954 2005.07.26 LÉON HATOT 
SA (LÉON 
HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2010.07.26 8/2005 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de 

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

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(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 
07-01 DM/066949 2005.08.01 

 
2005.05.13, 

342571-0001, 
EM 

DUROBOR, 
SOCIÉTÉ 
ANONYME, BE 

Obiect din sticlă / 
Glassware / Verrerie 

1 2010.08.01 8/2005 

09-01 DM/066951 2005.07.15 
 

2005.04.18, 
7936, BG 

PRISTA OIL - AD, 
BG 

Ambalaje pentru tanspor-
tarea şi păstrarea mărfu-
rilor / Packages for the 
transport and handling of 
goods / Emballages pour 
le transport et la manu-
tention de marchandises 

2 2010.07.15 8/2005 

09-03 DM/066947 2005.07.27 
 

2005.06.22, 
8072, BG 

"ALEN MAK" AD, 
BG 

Butelie-ambalaj / 
Packaging box / Boîte 
d'emballage 

1 2010.07.27 8/2005 

10-02 DM/066514 2005.03.15 JOVIAL MONTRES 
SA (JOVIAL 
UHREN AG) 
(JOVIAL 
WATCHES LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10 2010.03.15 8/2005 

10-02 DM/066874 2005.07.26 MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Ceas / Watch / Montre 1 2010.07.26 8/2005 

10-02 DM/066940 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2010.08.05 8/2005 

10-02 DM/066941 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2010.08.05 8/2005 

10-02 DM/066942 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2010.08.05 8/2005 

10-02 DM/066943 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2010.08.05 8/2005 

10-02 DM/066944 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2010.08.05 8/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/066945 2005.08.05 SWATCH AG 

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

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2010.08.05 8/2005 

10-02 DM/066948 2005.08.04 LÉON HATOT SA 
(LÉON HATOT 
AG) (LÉON 
HATOT LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2010.08.04 8/2005 

10-02 DM/066954 2005.07.26 LÉON HATOT SA 
(LÉON HATOT 
AG) (LÉON 
HATOT LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2010.07.26 8/2005 

10-07 DM/066441 2005.03.11 PERRELET S.A., 
CH 

Ansamblu oscilant / 
Oscillating mass / 
Masse oscillante 

1 2010.03.11 8/2005 

10-07 DM/066939 2005.08.05 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Brăţări pentru ceas de 
mână / Watch bands / 
Bracelets de montres 

4 2010.08.05 8/2005 

12-16 DM/066126 2004.12.07 
 

2004.09.17, 
404 05 306.8, 

DE 

DAIMLERCHRYS-
LER AG, DE 

Tablou de bord pentru 
autovehicul, parte  
a tabloului de bord 
pentru autovehicul / 
Dashboard for 
vehicles, part of 
dashboard for vehicles / 
Tableau de bord pour 
véhicules, partie de 
tableau de bord  
pour véhicules 

2 2009.12.07 8/2005 

12-16 DM/066370 2005.03.02 
 

2004.10.27, 
404 06 110.9, 

DE 

DAIMLERCHRYS-
LER AG, DE 

Roată pentru 
autovehicul / Wheel for 
vehicles / Roue de 
véhicules 

1 2010.03.02 8/2005 

12-16 DM/066422 2005.03.10 
 

2004.12.09, 
404 06 916.9, 

DE 

DAIMLERCHRYS-
LER AG, DE 

Volane pentru 
autovehicul / Steering 
wheels for vehicles / 
Volants pour véhicules 

2 2010.03.10 8/2005 

13-03 DM/066915 2005.08.17 MAKEL ELEKTRIK 
MALZEMELERI 
SANAYI VE 
TICARET LIMITED 
SIRKETI, TR 

Întrerupătoare  
electrice, întrerupătoare, 
prize electrice-copcă, 
prize electrice-copcă 
care au legătură cu 
pământul / Electric 
switches, commutators, 
electric sockets,  
ground electric  
sockets /  
Interrupteurs 
électriques, 
commutateurs, prises 
électriques femelles, 
prises électriques 
femelles avec mise  
à la terre 

16 2010.08.17 8/2005 

23-04 DM/066459 2005.03.02 
 

2004.11.15, 
000252358, 

EM 

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

Dispozitiv de 
reîncărcare pentru 
aparat de dezodorare a 
aerului / Refill for air 
freshening apparatus / 
Recharge pour appareil 
désodorisant 

1 2010.03.02 8/2005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
23-04 DM/066500 2005.03.22 

 
2004.12.09, 
000264882, 

EM 

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

Dispozitiv pentru 
dezodorarea aerului / 
Air deodorising 
apparatus / Dispositif 
de désodorisation de 
l'air 

1 2010.03.22 8/2005 

24-01 DM/066546 2005.03.11 BAUER, ARMIN 
C., DE 

Aparat pentru 
fizioterapie cu utilizarea 
energiei / Appliance for 
physiotherapy based on 
energy / Appareil de 
physiothérapie utilisant 
l'énergie 

1 2010.03.11 8/2005 
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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 normei ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele 
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi  modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

  1 DM/034316 CARTIER INTERNATIONAL B.V., 
NL 

1 2010.10.03 (2R) 12/1997 8/2005 

2 DM/034444 CARTIER INTERNATIONAL B.V., 
NL 

5 2010.10.20 (2R) 12/1997 8/2005 

3 DM/034509 J. LORCH GES. &  CO. GMBH, DE 1 2010.10.30 (2R) 12/1997 8/2005 
4 DM/052976 ROBERT BOSCH GMBH, DE 16 2010.08.11 (1R) 4/2001 8/2005 
5 DM/053323 SEGIS S.P.A., IT 7 2010.09.27 (1R) 5/2001 8/2005 
6 DM/053451 HEINEKEN TECHNICAL 

SERVICES B.V., NL 
2 2010.10.06 (1R) 5/2001 8/2005 

7 DM/053741 ROBERT BOSCH GMBH, DE 4 2010.08.11 (1R) 6/2001 8/2005 
8 DM/053835 WESTFÄLISCHE TEXTIL-

GESELLSCHAFT KLINGENTHAL 
& CO. MBH, DE 

2 (3,5) 2010.11.09 (1R) 6/2001 8/2005 

9 DM/053902 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2010.11.20 (1R) 6/2001 8/2005 

10 DM/053959 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 
GESELLSCHAFT KLINGENTHAL 
& CO. MBH, DE 

2 (1,2) 2010.11.16 (1R) 6/2001 8/2005 

11 DM/053960 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 
GESELLSCHAFT KLINGENTHAL 
& CO. MBH, DE 

3 (1,2,3) 2010.11.16 (1R) 6/2001 8/2005 

12 DM/054059 AESCULAP AG & CO. KG, DE 1 2010.11.03 (1R) 7/2001 8/2005 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n această secţiune sunt prezentate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

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

n this section 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, refiled in the omitted terms applications; forfeited, cancelled, 
revalidated titles of protection; data relating to the assignment, license, gage and franchise 
agreements; the errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

015456 - 9/2005 (730)  
SAKKO S.p.A S.R.L., 
societate comercială, MD 

(730) 
CHÂTEAU VARTELY S.R.L., 
societate comercială, MD 

2 Marcă 005928 5368 9/1997 
2/1998 

(511) 
09 - aparate electrice şi elec-
tronice, de măsurare şi 
verificare pentru vehicule cu 
motor, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei; echi-
pament pentru translaţia in-
formaţiei; programe înscrise 
pentru diferite tipuri de purtă-
tori. Produsele menţionate 
anterior pentru uz în sistemele 
electronice ale vehiculelor de 
utilizare neindividuală pentru 
identificarea componentelor 
lectronice, cum ar fi sistemele 
de servicii flexibile, pneumo-
pungi, mecanism electro-
pneumatic pentru ridicarea 
şasiului levier electronic de 
manevrare, levier electronic 
de manevrare a ambreiajului, 
dispozitive electrono-pneuma-
tice de frânare; 
12 - vehicule cu motor şi părţi 
pentru ele (incluse în clasa 
12); 
37 - reparaţia şi deservirea 
vehiculelor cu motor. 

(511)  
09 - aparate electrice şi 
electronice, de măsurare şi 
verificare pentru vehicule cu 
motor. Produsele menţionate 
anterior pentru uz în sistemele 
electronice ale vehiculelor de 
utilizare neindividuală pentru 
identificarea componentelor 
electronice, cum ar fi sistemele 
de servicii flexibile, pneumo-
pungi, mecanism electro-
pneumatic pentru ridicarea 
şasiului levier electronic de 
manevrare, levier electronic de 
manevrare a ambreiajului, 
dispozitive electrono-pneumatice 
de frânare; 
12 - vehicule cu motor şi părţi 
pentru ele (incluse în clasa 12);  
37 - reparaţia şi deservirea 
vehiculelor cu motor. 

3 Marcă 011282 9571 2/2003 
7/2003 

 

(730)  
Agropiese-TGR S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD  
Str. Munceşti nr. 271,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
AGROPIESE TGR GRUP S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Alecu Russo nr. 18,  
bloc 1, ap. 72,  
MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 

4 Marcă 
 
 
 

013044 
 
 
 

11189 
 
 

7/2003 
10/2004 

(730) 
Departamentul 
Agroindustrial  
"Moldova-Vin", MD 

(730) 
Agenţia Agroindustrială 
"Moldova-Vin", MD 

5 Marcă 013362 11519 8/2004 
1/2005 

(730) 
Departamentul 
Agroindustrial  
"Moldova-Vin", MD 

(730)  
Agenţia Agroindustrială 
"Moldova-Vin", MD 

6 Marcă 004055 2551 5/1995 
12/1995 

(730)  
FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI 
COMERŢ "UNGAR", S.R.L., 
MD 
Str. Hristo Botev nr. 11,  
bloc 1, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
UNGAR S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 
Str. Trandafirilor nr. 43,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

7 Desen / 
model  
industrial 

f 2001 0008 332 9/2001 
5/2002 

(73) 
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, 
Republica Moldova 

(73)  
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, 
Republica Moldova 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. BOPI Date despre cedent Date 
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 
 
 
 
 
 

Marcă 005274 
1996.03.15 

 

5157 
 

3/1997           
12/1997 

(730) 
FIRMA COMERCIALĂ 
DE PRODUCŢIE 
"LICON-PRO",  MD  
Str. Miron Costin nr. 19, 
bloc 5, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) 
United Wine Company 
S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD  
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

867 
2005.12.07 

 

2 Marcă 007787 
1998.05.11 

 

6509 2/1999  
7/1999 

(730)  
Syntex Pharm AG, CH 
Hinterbergstrasse 22, 
c/o Roche Diagnostics 
International AG, 6312 
Steinhausen, Elveţia 

(730)  
Bayer Consumer Care 
AG, CH  
Peter Merian-Str. 84; 
4052 Basel, Elveţia 
  

    868 
2005.12.08 

 

3 Marcă 007264 
1997.10.27 

 

6152 
 

9/1998           
3/1999 

(730)  
DANA CORPORATION 
(CORPORAŢIE 
ORGANIZATĂ ŞI 
EXISTENTĂ 
CONFORM LEGILOR 
STATULUI VIRGINIA), 
US   
4500 DORR STREET, 
OHIO, 43615, 
TOLEDO,  
Statele Unite ale 
Americii 

(730) 
Wix Filtration Corp., 
corporaţia statului  
Delaware, US  
1 Wix Way, Gastonia, 
NC 28054, Statele 
Unite ale Americii 

870 
2005.12.09 

 

4 Mărci 008971 
1999.11.24 

008972 
1999.11.24 

 
 
 

7510 
 

7751 

3/2000           
9/2000 
3/2000            
9/2000           
2/2001 

(730)  
Obschestvo s 
Ogranicennoi 
Otvetstvennostiu 
"Sankt-Peterburgskii 
Margarinovâi 
Kombinat", RU  
Ul. Arsenalinaia d. 1,  
corp. 2, 195009,  
Sankt-Peterburg, 
Federaţia Rusă 

(730) 
Petrosoiuz TM., 
Obşcestvo s 
ogranicennoi 
otvetstvennostiu, RU 
Ul. Arsenalinaia d.1, 
corp. 2, 195009 
Sankt-Peterburg, 
Federaţia Rusă 

871 
2005.12.12 

 
 
 
 

5 Mărci 014616 
2004.02.18 

015320 
2004.06.30 

015322 
2004.06.30 

12641 
 

12870 
 

12871 

4/2005         
9/2005 
6/2005         
1/2005 
6/2005          
11/2005 

(730) 
CIUDIN Alexandru, MD 
MD-4118,  
Gura-Galbenei, 
Cimişlia,  
Republica Moldova 

(730)  
PIT Evghenii, UA 
Str. Sevastopoliskaia 
nr. 7a,  
Kirovograd, Ucraina 

872 
2005.12.20 
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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 Mărci 002187 
1994.06.14 

002417 
1994 06.14 

002420 
1994.06.14 

R 3385 
 

R 3384 
 

R 3387 
 
 

IR 
817204 

3/1996        
10/2005 
3/1996   
10/2005 
3/1996          
5/2005 

 
 

(730) 
CHIVAS 
BROTHERS 
PERNOD 
RICARD 
LIMITED, GB 
111/113 
Renfrew 
Road, 
Paisley, PA3 
4DY,  
Regatul Unit 

(730) 
CHIVAS 
BROTHERS 
LIMITED, GB 
111/113 Renfrew 
Road, Paisley, 
PA3 4DY, 
Regatul Unit 

1. Licenţă exclusivă 
2. Termenul de 
acţiune – de la 
01.07.2004 până la 
01.07.2029 
3. Teritoriul de 
acţiune – Republica 
Moldova 

860 
2005.12.20 

 
 
 
 
 

2  Marcă 
 
 
 
 

 754217  (730)   
FABI S.P.A., 
IT 
49, Via G. 
Rossa,  
I-62015, 
MONTE SAN 
GIUSTO, 
Italia 

(730)   
S.C. LECOR-
LUX S.R.L., MD  
Str. N. Dimo nr. 
29, bloc 3, ap. 21, 
MD-2045, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

1. Licenţă exclusivă 
2. Termenul de 
acţiune – de la 
12.05.2005  până la 
11.05.2015 
3. Teritoriul de 
acţiune – Republica 
Moldova 

874 
2005.12.21 

 

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

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

Nr. crt. Cod ST. 3 
OMPI 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data 
respingerii 

(41) 
Nr. BOPI 

Temei 

1 MD a 2004 0255 2004.10.29 2005.11.28 - Abandonată 

 
 

NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numele sau denumirea titularului, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, data hotărârii de revalidare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. brevet 

(73) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

Data hotărârii  
de revalidare 

1 1357 STALEV Ion, MD 2006.01.24 
2 1359 STALEV Ion, MD 2006.01.24 
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MM9A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a 
încetat înainte de termen prin neachitarea taxei de 

menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul de restabilire),  
conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 

(situaţia la 31.01.2006) 
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,  

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  
data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BOTEZATU Alexandru, MD 1806 a 2001 0128 2001.05.11 2005.05.11 
2 DOROGAN Robert, MD 879 97-0189 1997.06.17 2005.06.17 
3 GRIGOR Feodor, MD 1991 99-0138 1999.04.23 2005.04.23 
4 GRIGOR Feodor, MD 1992 99-0139 1999.04.23 2005.04.23 
5 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE DE 

CONTROL, STANDARDIZARE ŞI CERTIFICARE 
A PREPARATELOR VETERINARE DIN RUSIA, 
RU 

939 94-0246 1994.07.12 2005.07.12 

6 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI 
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN 
ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD 

562 95-0389 1995.06.21 2005.06.21 

7 INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

1800 a 2000 0097 2000.06.02 2005.06.02 

8 ISTRU Andrei, MD; MIROŞNIC Olga, MD; 
MIROŞNIC Irina, MD 

1881 a 2001 0116 2001.04.26 2005.04.26 

9 MÂNĂSCURTĂ Ghenadie , MD 1665 99-0163 1999.06.04 2005.06.04 
10 PANCU Valeriu, MD 762 95-0240 1995.04.28 2005.04.28 
11 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 1550 96-0303 1993.06.14 2005.06.14 
12 POPORCEA Victor, MD 1624 99-0148 1999.05.11 2005.05.11 
13 SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE 

"ETALON", Ltd., UA 
2002 a 2002 0061 2001.03.19 2005.03.19 

14 SOCOLOV Dumitru, MD; SOCOLOV Vitalie, MD; 
SOCOLOV Ghenadii, MD; CUZNEŢOVA Lidia, 
MD 

2175 a 2001 0152 2001.04.24 2005.04.24 

15 STURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; 
BRÎNZĂ Silvia, MD 

2347 a 2003 0108 2003.04.18 2005.04.18 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 1694 a 2000 0086 2000.05.17 2005.05.17 
17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; 

UNIVERSITATEA  AGRARĂ DE STAT DIN 
MOLDOVA, MD 

1808 a 2000 0095 2000.05.29 2005.05.29 
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MM9A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate 
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 
de menţinere în vigoare a brevetului (fără dreptul 

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 
(situaţia la 31.01.2006) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,  
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,  

data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 ANDRITZ-PATENTVERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT m.b.H., AT 

2173 99-0273 1998.04.11 2004.04.11 

2 DOROGAN Valerian, MD 2154 a 2001 0362 2001.11.07 2004.11.07 
3 DOROGAN Valerian, MD 2223 a 2001 0363 2001.11.07 2004.11.07 
4 JITARI Nicolae, MD; STRATAN Ion, MD 2293 a 2001 0276 2001.08.29 2004.08.29 
5 MIRON Valeriu, MD; MARIAN Svetlana, MD; 

ŢIULEANU Dumitru, MD; ŢULEANU Constantin, MD 
2220 a 2000 0160 2000.09.28 2004.09.28 

6 ŞUMILO Pavel, MD 2010 a 2001 0382 2001.11.21 2004.11.21 

 

FD2A/FD4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet 
de invenţie prin neachitarea taxelor conform articolului 

39(1) din Legea nr. 461/1995 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, 
numărul depozitului, data depozitului, data luării hotărârii de decădere, numărul BOPI în care a fost 

publicată hotărârea de acordare a brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod St. 
3 OMPI 

(11)  
Nr. brevet 

(13)  
Cod St. 16 

OMPI 

(51)7 

Clase 
(21) 

Nr. depozit 
(22) 

Data depozit 
Data 

hotărârii de 
decădere 

(45) 
Nr. BOPI 

1 MD 2486 F2 H 02 J 3/18 a 2002 0083 2002.02.28 2005.11.28 6/2004 

 

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, titularul, codul ţării conform normei 

ST. 3 OMPI, data eliberării duplicatului  

  Nr. 
crt. 

(116) Nr. 
certificatului  

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

Data eliberării 
duplicatului 

1 5486 Reprezentanţa din Moldova a Companiei                                                                   
"HILDEN TRADE INCORPORATED", MD 
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

2005.12.27 

2 5487 Reprezentanţa din Moldova a Companiei                                                             
"HILD   "HILDEN TRADE INCORPORATED", MD 
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

2005.12.27 
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Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul 

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

Nr. 
crt. 

OPI (210) 
Nr. depozit 

(442) 
Nr. BOPI 

Publicat Se va citi 

1 Modele de utilitate u 2005 0003 
u 2005 0011 
u 2005 0005 

10/2005 
11/2005 
11/2005 

(11) 127 (13) W1 
(11) 128 (13) W1 
(11) 129 (13) Y1 
 

(11) 128 (13) W1 
(11) 129 (13) W1 
(11) 130 (13) Y1 
 

2 Cerere de 
înregistrare a mărcii 

015593 8/2005 (526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra elementului 
"EXPORT". 

(526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra elementelor 
"®", "EXPORT". 

3 Cerere de 
înregistrare a mărcii 

014865 9/2005 - (526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra elementului 
verbal „CUVEÉ” 

4 Cerere de 
înregistrare a mărcii 

014422 12/2004 - (526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra elementelor 
verbale, cu excepţia „AKM”, 
„VETERAN”. 

5 Cereri de 
înregistrare a mărcii 

014549 
014550 

12/2005 
12/2005 

- (526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra elementului 
„M”. 

6 Cerere de 
înregistrare a mărcii 

015204 11/2005 - (526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra elementului 
„МОСКОВСКАЯ”. 

7 Cerere de 
înregistrare a mărcii 

015874 3/2005 
10/2005 

(526) Dreptul exclusiv nu se 
extinde asupra 
elementului”Şafran”. 

- 
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VIII 

La Comisia de Apel a AGEPI 
 

În această secţiune sunt publicate informaţii privind: 

n Rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI. 
 Conform Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, orice decizie referitoare la protecţia 

obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi / titulari (nemijlocit sau 
prin reprezentanţii în proprietatea industrială) sau de către persoane terţe. 

n Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI şi mărcile 
recunoscute notorii în Republica Moldova. 

 Conform Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi / sau de servicii, oricare 
persoană este în drept în termen de 3 luni de la data publicării informaţiei privind cererea să depună o 
contestaţie la Comisia de Apel împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii solicitate. 

n Contestaţiile depuse la Comisia de Apel a AGEPI privind anularea înregistrării mărcilor nefolosite în 
decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani.  

 

In this section there is published the following information: 

n The results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI. 
 According to the Regulations of the Appeal Board  of AGEPI any decision referred to the 

protection of industrial property protection objects can be appealed by the applicants/owners 
(directly or by the representative in industrial property) or by third parties. 

 
n The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of 

AGEPI and the well-known marks in the Republic of Moldova 

According to the Regulations on well-known trademarks recognition on products and/or services 
any person has right to file an appeal with the Appeal Board against the recognition of the 
notoriety of the filed trademark during 3 months from the date of publishing the information on the 
application. 

n The oppositions concerning the cancellation of the trademarks registration after an uninterrupted 
period of  at least 5 years of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel  
a AGEPI în decembrie 2005 

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

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
depozitului 

Solicitant / 
Titular 

Denumirea  
OPI 

Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Contestatarul Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 013980      

2003.12.18 
MACON 
S.A., 
combinat  
de 
materiale 
de 
construcţie, 
MD 

Marcă 
combinată 

2005.04.29 
Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

VALENTINO 
S.p.A., IT 

2005.11.23 1.  Se acceptă înregistrarea 
mărcii pentru toate produse-
le din clasa 19, pentru ur-
mătoarele produse din clasa 
21: „veselă ceramică (majo-
lică) în stil naţional”, pentru 
următoarele servicii din cla-
sa 35: „publicitate; gestio-
narea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lu-
crări de birou; toate referitor 
la produsele înregistrate în 
clasele 19 şi 21” şi pentru 
toate serviciile din clasa 40. 
2. Se abrogă Decizia din 
2005.09.19 privind accep-
tarea parţială a cererii de 
înregistrare a mărcii. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Mo-
dele şi Desene Industriale 
pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

2 015504 
2004.09.02 

 
   

„LA VINA 
GRUP” 
S.R.L., 
MD 

Marcă verbală 
СЕРЕБРЯНЫЙ 

КОРАЛЛ  

2005.09.22 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere a 

cererii de  
înregistrare a 
mărcii verbale 

„LA VINA 
GRUP” 
S.R.L., MD 

2005.12.13 1. Se acceptă înregistrarea 
mărcii  în temeiul scrisorii 
de acord din 2005.09.06 
eliberate de Întreprinderea 
mixtă Moldova-SUA „LION 
GRI” S.R.L., MD.  
2. Se abrogă Decizia din 
2005.09.13 cu privire la 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Mo-
dele şi Desene Industriale 
pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

3 015505 
2004.09.02 

 

„LA VINA 
GRUP” 
S.R.L., 
MD 

Marcă verbală 
ЖЕМЧУЖНЫЙ 

КОРАЛЛ 

2005.09.22 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere a 

cererii de  
înregistrare a 
mărcii verbale 

„LA VINA 
GRUP” 
S.R.L., MD 

2005.12.13 1. Se acceptă înregistrarea 
mărcii  în temeiul scrisorii 
de acord din 2005.09.06 
eliberate de Întreprinderea 
mixtă Moldova-SUA „LION 
GRI” S.R.L., MD.     
2. Se abrogă Decizia din 
2005.09.13 cu privire la 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 015506 

2004.09.02 
 

„LA VINA 
GRUP” 
S.R.L., 
MD 

Marcă verbală 
ЗОЛОТОЙ 
КОРАЛЛ 

2005.09.22 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere a 

cererii de  
înregistrare a 
mărcii verbale 

„LA VINA 
GRUP” 
S.R.L., MD  

2005.12.13 1. Se acceptă 
înregistrarea mărcii  
în temeiul scrisorii de 
acord din 2005.09.06 
eliberate de Întreprinderea 
mixtă Moldova-SUA  
„LION GRI” S.R.L., MD.     
2. Se abrogă Decizia  
din 2005.09.13 cu privire 
la respingerea cererii  
de înregistrare a mărcii. 
3. Se transmite dosarul  
în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
efectuarea procedurilor 
ulterioare. 

5 012814 
2003.04.02 

 

NISVIN 
PROIECT 
S.R.L., 
Firmă de 
producţie 
şi comerţ, 
MD 

Certificat  
nr. 12293 

Marcă verbală 
CASA DE 
VINOLIA 

 2004.10.12 
Privind 

anularea 
mărcii verbale 

Întreprinderea 
Mixtă  
„United Wine 
Company” 
S.R.L., MD 

2005.12.13 1.  Se respinge 
revendicarea 
contestatarului  
ca fiind neîntemeiată. 
2. Se menţine în vigoare 
Decizia din 2005.05.06 
privind înregistrarea 
mărcii cu nr. 12293 
3. Se transmite dosarul  
în Arhivă.  

6 014378 
2004.03.18 

„ENTEH” 
S.A., MD 

Marcă 
tridimensională 

2005.12.05 
Împotriva 

Deciziei de 
radiere 

„ENTEH” 
S.A., MD 

2005.12.20 1. Se restabileşte 
procedura de examinare  
a cererii nr. depozit 
014378 din 2004.03.18. 
2. Se transmite dosarul  
în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
perfectarea raportului  
de examinare care  
va fi prezentat Comisiei  
de Apel în termen  
de o lună. 

7 014379 
2004.03.18 

„ENTEH” 
S.A., MD 

Marcă 
figurativă 

2005.12.05 
Împotriva 

Deciziei de 
radiere 

„ENTEH” 
S.A., MD 

2005.12.20 1. Se restabileşte 
procedura de examinare  
a cererii nr. depozit 
014379 din 2004.03.18. 
2. Se transmite dosarul  
în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
perfectarea raportului  
de examinare care  
va fi prezentat Comisiei  
de Apel în termen  
de o lună. 

8 014380 
2004.03.18 

„ENTEH” 
S.A., MD 

Marcă 
figurativă 

2005.12.05 
Împotriva 

Deciziei de 
radiere  

„ENTEH” 
S.A., MD 

2005.12.20 1. Se restabileşte 
procedura de examinare  
a cererii nr. depozit 
014380 din 2004.03.18. 
2. Se transmite dosarul  
în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
perfectarea raportului  
de examinare care  
va fi prezentat Comisiei  
de Apel în termen de o 
lună. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 015194  

2004.07.21 
„TAROL-
DD” 
S.R.L., 
MD 

Marcă 
GALALFA 

2005.12.05 
Împotriva 

Deciziei de 
radiere 

„TAROL-
DD” S.R.L., 
MD 

2005.12.20 1. Se restabileşte 
procedura de examinare  
a cererii nr. depozit 
015194 din 2004.07.21. 
2. Se transmite dosarul  
în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
perfectarea raportului  
de examinare care  
va fi prezentat Comisiei  
de Apel în termen  
de o lună. 

10 014617 
2004.04.27 

SC 
Compania 
„GB&Co” 
S.R.L., 
MD 

Marcă 
БЕССАРАБ-
СКАЯ НОЧЬ 

2005.10.28 
Împotriva 

Deciziei de 
radiere 

SC 
Compania 
„GB&Co” 
S.R.L., MD 

2005.12.20 1. Se restabileşte 
procedura de examinare  
a cererii nr. depozit 
014617 din 2004.04.27. 
2. Se transmite dosarul 
în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
perfectarea raportului  
de examinare care va fi 
prezentat Comisiei de 
Apel în termen de o lună. 
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Contestaţii depuse la Comisia de Apel a AGEPI  
privind anularea înregistrării mărcilor nefolosite  

în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării, titularul şi adresa,  
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, tipul mărcii, data depunerii contestaţiei, contestatarul  

şi adresa sau numele reprezentantului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării 

Titular şi adresă, cod ST. 3 
OMPI 

Marca Data 
depunerii 

contestaţiei 

Contestatar şi adresă  
sau numele reprezentantului                     

1 751037 
2001.03.08 

Przedsiebiorstwo 
Przemyslu Spirytusowego 
POLMOS, PL 
Ul. Szkolna 2/4, PL-00006, 
Warszawa, Polonia 

Tridimensională 

2005.02.03 
 

Odagiu Ştefan, MD  
 
Bd. Renaşterii nr. 4, ap. 16,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

2 674738A 
1997.05.21 

EganaGoldpfeil       
(Switzerland) Limited, CH 
Rue du Faucon 18, CH-
2502 Bienne Elveţia  

CARRERA 2005.12.15 
 

CARRERA Y CARRERA, S.A., ES 
 
Reprezentant: Sokolova S. V. 

3 565649 
1991.01.08 

FJ Burrus SA, CH  
CH-2926 Boncourt, Elveţia 

Combinată 
MATCH 

2005.12.15 
 

POTOMAC TOBACCO 
COMPANY BVBA, besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, BE  
 
Reprezentant: Corcodel A. 

4 603570 
1993.07.07 

Henkel KGaA, DE 
Henkelstrasse 67, D-40589 
Dusseldorf, Germania 

MAX 2005.12.15 Torunskie Zaklady Materialow 
Opatrunkowych Spolka Akcyjna, PL  
 
Reprezentant: Corcodel A. 

5 645620 
1995.09.20 

ALBERT J. WEBER, CH 6, 
Fahriweg, Nohl, CH-8212 
NEUHAUSEN, Elveţia 

Combinată 
RED POWER 

2005.12.15 Plus Warenhandelsgesellschaft 
mbH, DE  
 
Reprezentant: Mîndîcanu E. 
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Oppositions concerning the cancellation of the trademarks 
registration after an uninterrupted period of  at least 5 years 

of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI  
 

There are published following data: the current number, the number and the date of registration, the 
holder name and address, code of the country according to the standard ST. 3 WIPO, the type of the 

trademark, the date of submitting, the opponent and the address or the name of representative 
 

No Number and 
date of 

registration 

Name and address  
of the holder,  

standard ST. 3 WIPO 

Trademark Date when the 
opposition was 

submitted 

Opponent  
address or the name  
of the representative 

1 751037 
2001.03.08 

Przedsiebiorstwo 
Przemyslu Spirytusowego 
POLMOS, PL  
Ul. Szkolna 2/4, PL-00006, 
Warszawa, Poland 

Three-
dimensional 
trademark 

2005.02.03 
 

Odagiu Ştefan, MD  
 
4, Renaşterii bd., ap. 16, 
MD-2005, Chisinau, 
Republic of Moldova 

2 674738A 
1997.05.21 

 EganaGoldpfeil     
(Switzerland)  Limited, CH 
Rue du Faucon 18, CH-
2502 Bienne Switzerland 

CARRERA 2005.12.15 
 

CARRERA Y CARRERA, 
S.A., ES  
 
The representative: 
Sokolova S. V.  

3 565649 
1991.01.08 

FJ Burrus SA, CH  
CH-2926 Boncourt, 
Switzerland 

Combined 
trademark  
MATCH 

2005.12.15 POTOMAC TOBACCO 
COMPANY BVBA, besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, BE  
 
The representative:  
Corcodel A. 

4 603570 
1993.07.07 

Henkel KGaA, DE 
Henkelstrasse 67, D-
40589 Dusseldorf, 
Germany 

MAX 2005.12.15 Torunskie Zaklady 
Materialow Opatrunkowych 
Spolka Akcyjna, PL  
 
The representative: 
Corcodel A. 

5 645620 
1995.09.20 

ALBERT J. WEBER, CH 
6, Fahriweg, Nohl, CH-
8212 NEUHAUSEN, 
Switzerland 

Combined 
trademark  
RED 
POWER 

2005.12.15 Plus 
Warenhandelsgesellschaft 
mbH, DE  
 
The representative: 
Mîndîcanu E. 
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IX
Monitor

Î n această secţiune 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 section 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.

В данном разделе опубликованы издаваемые Президентом, Парламентом и Правительством
 Республики Молдова документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собственности

в республике, приказы Генерального директора AGEPI, официальные сообщения и комментарии
к ним.
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I. Dispoziţii generale

1. Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprie-
tatea Intelectuală (în continuare - Comisia de Apel) este
un organ administrativ de soluţionare pe cale extra-
judiciară a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale.

2. În activitatea sa Comisia de Apel se conduce de
Constituţia Republicii Moldova, actele legislative şi
normative în vigoare, tratatele internaţionale din do-
meniul proprietăţii intelectuale, la care Republica Mol-
dova este parte, precum şi de prezentul Regulament.

II. Competenţa Comisiei de Apel

3. De competenţa Comisiei de Apel sunt:

1) soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor
de înregistrare sau de respingere a înregistrării obiec-
telor de proprietate intelectuală, hotărârilor emise în
cadrul procedurii de examinare a cererilor şi de acordare
a titlurilor de protecţie pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală, precum şi a celor emise pe parcursul perioadei
de valabilitate a titlurilor de protecţie;

2) examinarea cererilor:

a) de recunoaştere a notorietăţii mărcilor de produs
şi/sau de serviciu în conformitate cu Regulamentul
privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs
şi/sau de serviciu;

b) de anulare a înregistrării mărcilor nefolosite în
decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani,
în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Legea nr. 588/1995
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor;

3) examinarea altor litigii atribuite după competenţă
Comisiei de Apel conform legislaţiei în vigoare.

4. Contestaţiile depuse până la emiterea deciziei de
înregistrare sau de respingere a înregistrării obiectului
de proprietate intelectuală vor fi examinate în Comisia
de Apel după emiterea deciziilor ca rezultat al definiti-
vării procedurii de înregistrare.

III. Drepturile şi obligaţiile Comisiei de Apel

5. Comisia de Apel este în drept:

a) să solicite şi să obţină de la persoanele interesate
informaţii, documente şi materiale necesare pentru
desfăşurarea activităţii sale;

b) să reexamineze cauzele, dacă apar noi circumstanţe;

c) să înainteze propuneri, în limitele competenţei sale,
privind perfecţionarea actelor legislative şi normative
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale;

d) să antreneze, în modul stabilit, şi alte persoane,
decât cele implicate în conflict, la soluţionarea obiectivă
a cauzelor;

e) să beneficieze de alte drepturi în condiţiile pre-
zentului Regulament.

6. În activitatea sa Comisia de Apel este obligată:

a) să respecte actele legislative şi normative în vigoare;

b) să respecte drepturile şi interesele legitime ale păr-
ţilor litigante;

c) să adopte hotărâri întemeiate şi argumentate;

d) să păstreze secretul comercial şi confidenţialitatea
informaţiei ce i-a fost prezentată, dacă aceasta conţine
menţiunea că este confidenţială.

IV. Modul de organizare şi funcţionare
a Comisiei de Apel

7. Comisia de Apel este compusă din preşedinte,
vicepreşedinte, membri şi secretar - colaboratori cu
experienţă în domeniul proprietăţii intelectuale din
cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(în continuare - AGEPI). Componenţa nominală a
Comisiei de Apel se aprobă prin ordinul Directorului
General al AGEPI.

8. În procesul examinării contestaţi ilor membrii
Comisiei de Apel sunt independenţi şi acţionează în
conformitate cu legislaţia şi cu alte acte normative în
vigoare.

Aprobat
prin ordinul Directorului General

nr. 95 din 23.09.2005

REGULAMENTUL
Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat

pentru Proprietatea Intelectuală
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9. În componenţa Comisiei de Apel nu pot fi incluse
persoane între care există raporturi de rudenie.

10. Preşedintele Comisiei de Apel organizează şi este
responsabil de activitatea Comisiei de Apel, prezidea-
ză şedinţele Comisiei de Apel, asigură executarea ho-
tărârilor acesteia, exercită alte atribuţii prevăzute de
prezentul Regulament.

În cazul absenţei temporare a preşedintelui Comisiei
de Apel funcţiile acestuia sunt exercitate de către
vicepreşedintele Comisiei de Apel.

11. Membrii Comisiei de Apel:

l respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

l iau cunoştinţă de materialele din dosarele pre-
zentate spre examinare până la şedinţa Comisiei
de Apel;

l solicită, prin intermediul secretarului Comisiei de
Apel, prezentarea documentelor sau informaţiilor
necesare din subdiviziunile AGEPI;

l declară temeiurile de recuzare care le sunt cunos-
cute;

l adresează întrebări părţilor litigante şi invitaţilor,
cerându-le explicaţii în cadrul şedinţelor;

l participă prin vot deschis la adoptarea hotărârilor
Comisiei de Apel, fără abţineri de la vot;

l pot prezenta opiniile separate, în cazul în care nu
sunt de acord cu votul majorităţii;

l exercită alte drepturi şi obligaţii în condiţiile pre-
zentului Regulament.

12. Secretarul Comisiei de Apel:

l îndeplineşte actele procedurale necesare pregă-
tirii dosarului pentru şedinţele Comisiei de Apel,
citează părţile, înştiinţându-le despre locul, data şi
ora şedinţei, verifică prezenţa lor în şedinţă, clarifică
motivele neprezentării părţilor citate la şedinţă;

l notifică părţile, în cazul în care cauza nu este ad-
misă spre examinare în Comisia de Apel;

l organizează, asigură şi urmăreşte publicarea în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI)
şi pe pagina Internet a AGEPI a informaţiei privind
cauzele examinate la şedinţele Comisiei de Apel,

cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcilor
sau de anulare a înregistrării mărcilor nefolosite
în decursul unei perioade neîntrerupte de cel
puţin 5 ani;

l perfectează procesele-verbale ale şedinţelor;

l elaborează proiectele de hotărâri ale Comisiei de
Apel;

l introduce informaţiile corespunzătoare în Regis-
trul cererilor de examinare a contestaţiilor, Regis-
trul cererilor de recunoaştere a notorietăţii mărcilor
şi Registrul mărcilor notorii;

l  participă, fără drept de vot, la şedinţele Comisiei
de Apel.

V. Cererea de examinare a cauzei
în cadrul Comisiei de Apel

13. Cererea de examinare a cauzelor prevăzute la pct.
3 din prezentul Regulament (în continuare - cererea)
se depune la Comisia de Apel personal sau prin
intermediul unui reprezentant.

14. Persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul
sau sediul permanent în străinătate acţionează în faţa
Comisiei de Apel numai prin intermediul unui
reprezentant. În calitate de reprezentant poate fi un
reprezentant în proprietatea industrială din Republica
Moldova.

15. Cererea trebuie să se refere la un singur obiect
de proprietate intelectuală.

16. Cererea se depune pe un formular-tip şi trebuie
să conţină, după caz, următoarele elemente:

a) datele ce permit identificarea persoanei care a
depus cererea;

b) datele ce permit identificarea reprezentantului, în
cazul depunerii cererii prin reprezentant;

c) solicitarea de examinare a contestaţiei;

d) datele privind obiectul contestaţiei (numărul şi data
depozitului, numărul titlului de protecţie etc.);

e) datele privind materialele anexate la contestaţie, cu
indicarea numărului de file;

f) semnătura persoanei care a depus cererea şi data
depunerii cererii.

17. La cerere se anexează, după caz:

a) contestaţia propriu-zisă;
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b) procura, în cazul în care cererea de examinare a
contestaţiei se depune prin reprezentant;

c) dovada de plată a taxei stabilite;

d) alte documente.

18. Contestaţia propriu-zisă se depune în scris şi
trebuie să conţină:

a) datele privind obiectul contestaţiei;

b) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază
contestaţia;

c) probele invocate în susţinerea contestaţiei (expu-
nerea clară şi succesivă a argumentelor);

d) revendicările contestatarului, cu referire la preve-
derile articolelor şi regulilor concrete din actele nor-
mative;

e) indicarea anexelor (numărul de file şi numărul de
exemplare);

f) semnătura contestatarului sau a reprezentantului.

19. Cererea şi contestaţia propriu-zisă se redactează
în limba de stat.

Celelalte documente se depun în limba de stat sau
într-o altă limbă. Dacă documentele sunt prezentate
într-o altă limbă, la cerere, în termen de 2 luni de la
data notificării contestatarului, se anexează tradu-
cerea acestora în limba de stat. În caz contrar Comisia
de Apel nu va lua în consideraţie aceste documente
la examinarea contestaţiei.

Persoanele fizice care au depus documentele anexate
la cerere în limba rusă nu sunt obligate să prezinte
traducerea acestora în limba de stat. Totuşi, în inte-
resele contestatarului, la solicitarea Comisiei de Apel,
în cazurile de necesitate procedurală contestatarul va
prezenta traducerea documentelor necesare în limba
de stat.

20. Cererea şi materialele anexate la cerere se depun
într-un număr de copii egal cu numărul părţilor litigante.

21. Cererea se consideră depusă în Comisia de Apel
numai dacă îndeplineşte toate cerinţele prevăzute la
pct. 15-20 din prezentul Regulament.

22. Dacă se constată că cererea nu îndeplineşte toate
cerinţele prevăzute la pct. 15-20, acest fapt i se notifică
contestatarului, care în termen de 2 luni de la data
primirii notificării trebuie să remedieze iregularităţile
constatate şi să prezinte actele justificative ale cererii.

În caz contrar cererea se consideră nedepusă şi nu
se admite spre examinare în Comisia de Apel.

23. În cazul contestării hotărârilor adoptate referitor la
cererile de eliberare a brevetelor/certificatelor de
înregistrare a modelelor de utilitate pe răspunderea
solicitantului, cererea se admite spre examinare în
Comisia de Apel numai după depunerea de către terţi
a cererii de examinare de fond, cu achitarea taxei
stabilite pentru examinarea de fond. În acest caz
şedinţa Comisiei de Apel va fi convocată după
prezentarea raportului de examinare de fond.

Dacă în termen de două luni de la data depunerii
contestaţiei nu este depusă cererea de examinare de
fond sau nu este achitată taxa stabilită, contestaţia se
consideră retrasă şi nu se admite spre examinare în
Comisia de Apel.

VI. Termenele depunerii cererii

24. Cererea se depune în termenul stabilit de legile
respective din domeniul proprietăţii intelectuale.

25. Dacă termenul pentru depunerea contestaţiei a
fost omis, acesta poate fi restabilit în cel mult şase
luni de la data expirării lui în baza solicitării persoa-
nelor interesate.

26. Solicitarea privind restabilirea termenului omis
trebuie să conţină motivele care justifică omiterea şi,
fiind parte componentă a cererii, se depune o dată
cu aceasta şi cu dovada de achitare a taxei în cuantu-
mul stabilit. În caz contrar cererea se consideră ne-
depusă.

VII. Înregistrarea cererii
şi notificarea părţilor

27. Cererea se înregistrează în registrul cores-
punzător.

28. În cazul în care cererea şi materialele anexate la
cerere îndeplinesc cerinţele prezentului Regulament,
în termen de zece zile de la data depunerii cererii,
părţilor li se expediază o notificare privind acceptarea
acesteia.

29. Notificarea privind acceptarea cererii, împreună cu
copiile anexelor acesteia, se expediază concomitent
şi titularului obiectului de proprietate intelectuală
contestat care, în termen de până la două luni de la
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data primirii notificării, va prezenta un răspuns argu-
mentat privind motivele invocate în cerere.

Dacă solicitantul sau titularul nu prezintă nici un răs-
puns, Comisia de Apel poate decide asupra cererii,
bazându-se numai pe probele de care dispune.

30. În cazul contestării de către terţi a deciziei referi-
toare la o marcă internaţională notificarea privind ac-
ceptarea cererii se expediază Biroului Internaţional al
OMPI.

31. Dacă se constată că în Comisia de Apel se află
mai multe dosare cu aceleaşi părţi sau mai multe
contestaţii depuse de acelaşi contestatar împotriva
mai multor părţi şi că aceste dosare sunt conexe prin
temeiurile de apariţie sau prin probe, acestea pot fi
conexate şi examinate în cadrul unei singure şedinţe
a Comisiei de Apel, fiind emisă o singură hotărâre. În
acest caz taxele prevăzute pentru examinarea con-
testaţiei se achită pentru fiecare dosar în parte.

VIII. Şedinţele Comisiei de Apel

32. Comisa de Apel examinează cererile în termen de
trei luni de la data depunerii lor.

33. Termenul de examinare a contestaţiilor menţio-
nate la pct. 3 alin. 1) din prezentul Regulament se cal-
culează din momentul intrării acestora în Comisia de
Apel, după finalizarea procedurii de examinare a obiec-
tului de proprietate intelectuală în cadrul subdiviziunii
respective a AGEPI.

34. Din motive întemeiate, la cererea unei părţi sau
din oficiu, şedinţa Comisiei de Apel poate fi amânată
pe un termen care nu va depăşi termenul stabilit
pentru examinarea contestaţiei conform prevederilor
prezentului Regulament.

35. Amânarea se admite în cazurile:

a) imposibilităţii părţii de a se prezenta în şedinţă la
data fixată din motive ce nu depind de voinţa sa;

b) cererii ambelor părţi de a amâna şedinţa Comi-
siei de Apel pentru a decide asupra încheierii unei
tranzacţii;

c) neprezentării unei părţi în şedinţă, dacă nu sunt
probe despre înştiinţarea acesteia;

d) necesităţii părţilor de a prezenta materiale supli-
mentare sau de a lua cunoştinţă de materialele pre-
zentate.

36. La cererea uneia dintre părţi sau din oficiu şedinţa
Comisiei de Apel poate fi amânată, după caz, pe un
termen rezonabil, dacă nu există temeiuri pentru
suspendarea procedurii de examinare.

În cazuri excepţionale şedinţa Comisiei de Apel poate
fi amânată repetat, pe un termen rezonabil, dar care
nu va depăşi 6 luni.

37. Cererea poate fi examinată în lipsa uneia sau
ambelor părţi, dacă acestea, fiind înştiinţate despre
locul, data şi ora şedinţei, nu s-au prezentat la Co-
misia de Apel şi nu au comunicat motivul nepre-
zentării sau dacă motivele sunt considerate ca fiind
neîntemeiate.

38. Cererea poate fi retrasă de către contestatar, cu
condiţia depunerii unui demers privind retragerea ce-
rerii. În acest caz taxa achitată pentru examinarea cere-
rii nu se restituie.

39. Comisia de Apel este în drept să înceteze pro-
cedura de examinare a cererii, dacă una dintre părţile
litigante recunoaşte documentar justeţea şi lega-
litatea poziţiei părţii opuse, adoptând hotărârea de
încetare a procedurii privind cererea în cauză.

40. În caz de adresare repetată a aceloraşi părţi şi
cu aceleaşi temeiuri examinarea cererii poate fi re-
luată, dacă au apărut noi circumstanţe, a căror im-
portanţă este esenţială pentru soluţionarea litigiului
în cauză.

IX. Procedura de examinare
a cererii

41. După recepţionarea, verificarea corectitudinii ma-
terialelor prezentate conform prevederilor din pre-
zentul Regulament şi înregistrarea cererii secretarul
Comisiei de Apel pregăteşte materialele pentru şe-
dinţa Comisiei de Apel, solicitând dosarul din subdi-
viziunea respectivă a AGEPI sau din arhivă, comple-
tându-l şi prezentându-l preşedintelui Comisiei de
Apel.

42. Preşedintele Comisiei de Apel emite o încheiere
privind data convocării şedinţei şi componenţa Comi-
siei de Apel.

43. Secretarul Comisiei de Apel notifică părţile sau,
după caz, reprezentanţii acestora, despre data şi ora
şedinţei Comisiei de Apel cu cel puţin 15 zile înainte
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de termenul fixat al şedinţei, prin poştă, cu confirmare
de primire.

44. Preşedintele Comisiei de Apel deschide şedinţa
şi anunţă cauza care se examinează.

45. Secretarul Comisiei de Apel raportează preşe-
dintelui Comisiei de Apel prezenţa persoanelor citate,
motivul neprezentării celor absenţi, după care se veri-
fică identitatea persoanelor prezente, împuternicirile
reprezentanţilor.

 46. Dacă la şedinţă participă persoane care nu cu-
nosc limba de stat, acestea sunt asigurate cu inter-
pret, cu condiţia că au achitat preliminar taxele pentru
serviciile interpretului.

47. Preşedintele Comisiei de Apel prezintă compo-
nenţa Comisiei de Apel şi informează părţile despre
dreptul lor la recuzare.

48. Propunerea de recuzare trebuie să fie motivată şi
prezentată până la începerea examinării cauzei.

49. Preşedintele sau membrul Comisiei de Apel nu
are dreptul să participe la examinarea cauzei, dacă:

a) anterior a participat în calitate de expert sau repre-
zentant al uneia dintre părţile litigante, pe aceeaşi
cauză;

b) se află în raporturi de rudenie cu vreuna dintre părţi;

c) a fost sau este tutore, curator, partener sau angajat
al uneia dintre părţi;

d) există alte circumstanţe care pun la îndoială nepăr-
tinirea lui.

În cazurile menţionate mai sus preşedintele Comisiei
de Apel, printr-o încheiere, va substitui persoana cu
un alt membru al Comisiei de Apel.

50. Cererea de recuzare se examinează de ceilalţi
membri ai Comisiei de Apel sau de către Directorul
General al AGEPI (Vicedirectorul General). În cazul
satisfacerii cererii de recuzare, dacă în componenţa
Comisiei de Apel au rămas mai puţin de trei persoa-
ne, se amână data examinării şi se numeşte o altă
componenţă a Comisiei de Apel.

La necesitate, Directorul General numeşte o altă per-
soană în calitate de preşedinte al Comisiei de Apel.

51. Examinarea cauzei începe, de regulă, cu expu-
nerea esenţei dosarului, prezentată de către preşe-

dinte sau de către un membru al Comisiei de Apel,
după care urmează:

l relatarea contestatarului sau a reprezentantului
acestuia;

l relatarea titularului titlului de protecţie contestat
sau a reprezentantului acestuia;

l răspunsurile părţilor la întrebările membrilor
Comisiei de Apel;

l concluziile specialiştilor şi opiniile participanţilor
la şedinţă, după caz.

52. Argumentele prezentate de părţi se consemnează
de secretarul Comisiei de Apel într-un proces-verbal,
care este semnat de preşedintele şi secretarul Co-
misiei de Apel şi de părţi, în cazul în care acestea înain-
tează vreun demers în timpul şedinţei.

53. În procesul-verbal al şedinţei se indică:

a) locul şi data şedinţei Comisiei de Apel;

b) componenţa Comisiei de Apel şi numele secre-
tarului;

c) cererea examinată;

d) prezenţa părţilor sau reprezentanţilor;

e) descrierea succintă a desfăşurării şedinţei;

f) cererile şi demersurile părţilor.

Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul pro-
cesului-verbal şi să primească copia lui.

54. După examinarea cererii preşedintele Comisiei
de Apel informează părţile despre locul, data şi ora
pronunţării dispozitivului hotărârii, însă nu mai târziu
de 3 zile de la data examinării cererii.

Dispozitivul hotărârii este semnat de toţi membrii
Comisiei de Apel şi este o parte componentă a hotă-
rârii Comisiei de Apel.

55. Pronunţarea dispozitivului hotărârii se efectuează
în sala de şedinţe, fiind dat citirii de către preşedintele,
secretarul sau unul dintre membrii Comisiei de Apel.

X. Hotărârea Comisiei de Apel

56. În urma examinării cererii Comisia de Apel adoptă
una din următoarele hotărâri:

a) de menţinere în vigoare a hotărârii sau deciziei con-
testate;
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b) de anulare totală sau parţială a hotărârii sau deci-
ziei contestate;

c) de remitere a dosarului spre reexaminare subdi-
viziunii respective a AGEPI, a cărei hotărâre sau decizie
a fost contestată;

d) orice altă hotărâre conform competenţei.

57. Hotărârea Comisiei de Apel constă din partea in-
troductivă, partea descriptivă, motivare şi dispozitiv.

În partea introductivă se indică locul şi data adoptării,
numele membrilor Comisiei de Apel, secretarului,
reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi la
şedinţă, obiectul contestaţiei, menţiunea despre
caracterul public sau închis al şedinţei.

În partea descriptivă se expun succint revendicările
contestatarului, obiecţiile şi explicaţiile părţii oponente,
celorlalţi participanţi la şedinţă.

În motivare se indică circumstanţele cauzei, constatate
de Comisia de Apel, argumentele conform cărora Co-
misia de Apel a acceptat sau a respins cererile părţilor
litigante, referinţele la legislaţia în domeniu în baza
căreia a fost adoptată hotărârea (articolul concret al legii
sau al altui act normativ).

Dispozitivul cuprinde concluzia Comisiei de Apel pri-
vind admiterea sau respingerea integrală sau parţială
a cererii, termenul de atac al hotărârii.

58. Hotărârea Comisiei de Apel se adoptă cu majo-
ritatea de voturi ale membrilor Comisiei de Apel pre-
zenţi la şedinţă, se perfectează în scris, se semnează
de către preşedinte şi secretarul Comisiei de Apel.

59. În cazul în care membrul Comisiei de Apel nu este
de acord cu hotărârea majorităţii, acesta semnează
dispozitivul hotărârii, dar este în drept să expună în scris
opinia separată, care se anexează la dosar.

60. Erorile tehnice sau gramaticale depistate care nu
afectează esenţa hotărârii Comisiei de Apel vor fi recti-
ficate de către secretar prin publicarea unei erate în
BOPI şi notificarea corespunzătoare a părţilor.

XI. Intrarea în vigoare
a hotărârilor Comisiei de Apel

61. Hotărârea Comisiei de Apel intră în vigoare la data
adoptării. Data adoptării se consideră data emiterii
hotărârii.

62. Directorul General este în drept să remită cauza
spre reexaminare în Comisia de Apel, în cazul exis-
tenţei unor temeiuri argumentate care nu au fost cu-
noscute la momentul examinării acesteia, sau în Co-
misia de Apel într-o nouă componenţă, în cazul apli-
cării eronate a legislaţiei.

63. Hotărârea (în original), câte un exemplar, se
expediază părţilor în termen de până la o lună de la
pronunţarea acesteia, iar un exemplar (în original) se
anexează la dosarul obiectului în cauză.

64. Hotărârea Comisiei de Apel poate fi atacată de
către părţi în instanţele judecătoreşti în modul şi
termenele stabilite de legislaţia de procedură ci-
vilă.

65. În cazul în care hotărârea Comisiei de Apel este
atacată în instanţele judecătoreşti, dosarul obiectului
în cauză se păstrează în subdiviziunea responsabilă
de reprezentarea AGEPI în instanţele judecătoreşti,
până la adoptarea de către acestea a hotărârii de-
finitive.

66. După adoptarea de către instanţele judecătoreşti
a hotărârii definitive dosarul completat se transmite
pentru executare în subdiviziunea respectivă a AGEPI
sau în arhivă.

67. Subdiviziunea căreia i-a fost transmis dosarul
pentru executarea hotărârii judecătoreşti notifică în
scris, în termen de 10 zile, preşedintele Comisiei de
Apel despre executarea hotărârii.

XII. Dispoziţii finale
şi tranzitorii

68. Prevederile din prezentul Regulament pot fi com-
pletate, după caz, cu dispoziţiile Codului de procedură
civilă.

69. Prezentul Regulament se pune în aplicare înce-
pând cu 02.01.2006.

70. Cererile depuse până la punerea în aplicare a pre-
zentului Regulament se examinează conform preve-
derilor Regulamentului Comisiei de Apel a Agenţiei
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a
Republicii Moldova, aprobat prin ordinul Directorului
General al AGEPI nr. 95 din 12.07.2002, cu modificările
ulterioare.
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DANILIUC Ion – Vicedirector general, Preşedintele Comisiei

MOISEI Andrei – Director Departament Juridic, vicepreşedintele Comisiei

PRIŞIBILOVICI Jana – Secretarul Comisiei

Membrii Comisiei de Apel

CHIROŞCA Dorian – Vicedirector general

BONDARESCO Patricia – jurist principal Comisia de Apel

CEBAN Aurelia – Şef Secţie Examinare Preliminară, Metodologie

GUŞAN Ala – Şef Secţie Necesităţi Curente ale Vieţii, Chimie

LEVIŢCHI Simion – Director adjunct Departament Mărci, Modele şi Desene Industriale

JALBĂ Violeta – Şef Secţie Mărci Internaţionale

PANASENCO Oxana – expert principal Secţia Mărci Internaţionale

POPOVA Tatiana – expert principal Secţia Mărci Naţionale

HMELI Diana – Şef Secţie Gestionare Statut Juridic OPI

CLĂTINICI Iuri – Şef Secţie Contencios

ŞTIRBU Natalia – jurist principal Secţia Legislaţie

SIBOV Liviu – jurist principal Secţia Legislaţie

Aprobată
prin ordinul Directorului General

nr. 141 din 30.12.2005

Componenţa nominală a Comisiei de Apel
a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
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I. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 461/1995 pri-
vind brevetele de invenţie, aprobat prin ordinul
Directorului General nr. 130 din 6 septembrie 2001,
se modifică după cum urmează:

1. La Regula 1 în definiţia noţiunii AGEPI textul „Agenţia
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale” se înlo-
cuieşte cu textul: „Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală”.

 2. La Regula 6 punctul 6.2. va avea următorul cuprins:

”Se admite depunerea documentelor cererii, cu ex-
cepţia cererii propriu-zise, redactate în orice limbă,
conform art. 10 (8) din Legea privind brevetele de
invenţie. În acest caz traducerea documentelor cererii
în limba moldovenească se depune la Agenţie o dată
cu cererea sau în termen de 2 luni de la data de depozit
a cererii. Traducerea documentelor cererii în limba
moldovenească trebuie să fie certificată de către so-
licitant sau reprezentantul acestuia.”;

punctul  6.4. se exclude;

punctul 6.5. devine punctul 6.4.

3. La Regula 50 la  punctul 50.5. textul „În conformitate
cu art. 12 (1) din PLT…” se înlocuieşte cu textul „În
conformitate cu art. 21 (3) din Lege…”.

II. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 915/1996 pri-
vind protecţia soiurilor de plante, aprobat prin ordinul
Directorului General nr. 132 din 6 septembrie 2001,
se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul Regulamentului noţiunea „autor” se
înlocuieşte cu noţiunea „ameliorator”.

2.  La Regula 1 în definiţia noţiunii „AGEPI” textul
„Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industri-
ale” se înlocuieşte cu textul: „Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală”;

Aprobate
prin ordinul Directorului General al AGEPI

nr. 139 din 28.12.2005

Modificări la Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie

şi la Regulamentul de aplicare a Legii nr. 915/1996
privind protecţia soiurilor de plante

în definiţia noţiunii „ameliorator” textul va avea urmă-
torul cuprins:

a) persoana care a creat sau a descoperit şi a perfec-
ţionat un soi;

b) persoana care a angajat persoana specificată la
lit. a) ori care i-a comandat acesteia activitatea de
creare sau de descoperire şi perfecţionare a unui soi,
când prezenta lege sau contractul prevede că dreptul
de ameliorator aparţine angajatorului sau persoanei
care a comandat această activitate;

c) după caz, succesorul în drepturi al persoanei speci-
ficate la lit. a) sau b)”;

în definiţia noţiunii „soi” textul „este conform condiţiilor
de brevetabilitate” se exclude.

3. La Regula 6 punctul  6.1 va avea următorul cuprins:

„Conform art. 17(1) din Lege, cererea se depune
pentru un singur soi pe un formular-tip, aprobat de
Agenţie şi trebuie să conţină:

a) o cerere de acordare a brevetului şi datele de identi-
ficare ale solicitantului şi ale amelioratorului;

b) propunerea referitoare la denumirea soiului;

c) precizarea taxonului botanic, denumirea în limba
latină şi denumirea populară;

d) descrierea standardizată a soiului sau chestionarul
tehnic, completat în conformitate cu normele inter-
naţionale privind descrierea soiurilor protejate, care
îl dezvăluie în mod expres şi deplin, suficient pentru
reproducerea lui;

e) invocarea priorităţii, după caz”;

punctul 6.2 va avea următorul cuprins:
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„În conformitate cu art. 17(2) din Lege, la cerere se
anexează următoarele documente:

a) declaraţia prin care solicitantul confirmă pe propria
răspundere că soiul pentru care se solicită protecţia
corespunde prevederilor art. 6;

b) actul de prioritate, după caz;

c) procura, în cazul depunerii cererii prin reprezentant;

d) dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit sau
temeiul pentru scutirea de plată a taxei ori pentru
reducerea acesteia;

e) date privind orice altă cerere depusă pentru soi.”;

punctul 6.3 va avea următorul cuprins:

„Conform art. 17(3) din Lege, data de depozit a cererii
de brevet se consideră data depunerii la Agenţie a

cererii conţinând elementele specificate la regula
6.1. a)-d).”.

4. La regula 8.4 textul „regula 6.2. d), e)” se înlocuieşte
cu textul: „regula 6.1. e), 6.2. a), c)-e)”;

textul „cererea de brevet se va considera retrasă” se
înlocuieşte cu textul: „cererea de brevet se va res-
pinge”.

5. La regulile 8.4, 8.6, 33.2, 35.1 textul „data depunerii
cererii” se înlocuieşte cu textul „data de depozit a
cererii”.

6. La regula 35 punctul 35.2 litera f) va avea următorul
cuprins:

„după caz, dacă revendicarea dreptului de prioritate
este conformă prevederilor art. 19 din Lege şi regulii
18 din Regulament.”.
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Aprobate
prin ordinul Directorului General al AGEPI

nr. 140 din 30.12.2005

Completări la Codurile normalizate
pentru identificarea tipurilor de documente

de brevet în baza normei OMPI ST. 16
Codurile normalizate pentru identificarea tipurilor de
documente de brevet în baza normei OMPI ST. 16 se
completează cu coduri noi, după cum urmează:

Brevete de invenţie

A8 – Cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi
sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text,
desene sau formule chimice cuprinse în pagina de
capăt

A9 – Cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi
sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendi-
cări şi desene

C8 – Brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări
ale datelor bibliografice din text, desene sau formule
chimice cuprinse în pagina de capăt a documentului

C9 – Brevet de invenţie eliberat, retipărit cu corecturi
sau modificări ale oricărei părţi din descriere, reven-
dicări şi desene

Certificate complementare
de protecţie

M – Certificat complementar de protecţie

Modele de utilitate

U8 – Cerere de model de utilitate publicată cu corecturi
sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text,
desene sau formule chimice cuprinse în pagina de capăt

U9 – Cerere de model de utilitate publicată cu corecturi
sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendi-
cări şi desene

Y8 – Certificat de înregistrare a modelului de utilitate, cu
corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor
din text, desene sau formule chimice în pagina de capăt
a documentului

Y9 – Certificat de înregistrare a modelului de utilitate,
retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi
din descriere, revendicări şi desene

Codurile INID pentru identificarea datelor bibliografice
referitoare la obiectele de proprietate industrială în baza
normei OMPI ST. 9, aprobate prin Ordinul Directorului
General al AGEPI nr. 183 din 26.12.2001, se comple-
tează după cum urmează:

1. Compartimentul 1 „Codurile INID pentru identifi-
carea datelor bibliografice referitoare la invenţii” se
completează cu coduri noi, după cum urmează:

„(12) Denumirea tipului de document

(15) Informaţii privind corectarea cererii/brevetului”.

2. Compartimentul 2 „Codurile INID pentru identificarea

Completări la Codurile INID pentru
identificarea datelor bibliografice referitoare la obiectele

de proprietate industrială în baza normei OMPI ST. 9
datelor bibliografice referitoare la modele de utilitate”
se completează cu coduri noi, după cum urmează:

„(12) Denumirea tipului de document

(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului”.

3. Compartimentul 5 „Codurile INID pentru identi-
ficarea datelor bibliografice referitoare la certificate
complementare de protecţie” se completează cu
coduri noi, după cum urmează:

„(12) Denumirea tipului de document

(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului”.
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X
Materiale de informare

din domeniul proprietăţii intelectuale

S ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor

regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale
de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova,
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.

Р аздел включает информацию по охране интеллектуальной собственности в Республике
 Молдова, международные конвенции и договора, участницей которых является Республика

Молдова, региональные и двусторонние соглашения, положения, классификации, нормы ВОИС,
другие информационные материалы в области охраны интеллектуальной собственности.
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La 6 decembrie 2005 Republica Finlandeză a depus
instrumentele de aderare la Tratatul privind dreptul
brevetelor din 1 iunie 2000.

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica Finlan-
deză cu începere de la 6 martie 2006.

* * *
La 22 decembrie 2005 Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord a depus instrumentele de ratificare
a Tratatului privind dreptul mărcilor din 1 iunie 2000.

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord cu începere de la 22 martie
2006.

* * *
La 9 decembrie 2005 Republica Islamică Iran a depus

OMPI informează
instrumentele de aderare la Aranjamentul de la
Lisabona pentru protecţia indicaţiilor locului de origine
a produselor şi înregistrarea lor internaţională din 31
octombrie 1958.

Aranjamentul va fi în vigoare cu privire la Republica
Islamică Iran cu începere de la 9 martie 2006.

* * *
La 22 decembrie 2005 Macedonia (fosta Republică
Iugoslavă) a depus instrumentele de aderare la Actul
de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind
înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor
industriale din 2 iulie 1999.

Actul de la Geneva va fi în vigoare cu privire la Macedo-
nia (fosta Republică Iugoslavă)  cu începere de la 22
martie 2006.



oferă tuturor doritorilor posibilităţi pentru
documentarea operativă în orice domeniu al
proprietăţii industriale prin cele mai moderne
mijloace şi din cele mai sigure surse.
Fondul bibliotecii conţine circa 22 mln. docu-
mente, inclusiv 41 BD în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale pe suport electronic.

În sala de lectură a bibliotecii puteţi consulta:
l Colecţia Naţională de Brevete;
l colecţiile de literatură specializată structu-

rate conform obiectelor de proprietate indus-
trială, de literatură metodico-ştiinţifică, cu ca-
racter juridic, cognitiv-informativ etc.;

l buletinele oficiale de proprietate industrială
din 39 de ţări şi 4 organizaţii internaţionale;

Program: Luni – Vineri – 8.00–16.00 (cu excepţia ultimei Vineri a lunii).
Tel.: 40-05-96, 40-05-97

l bazele de date specializate de la OMPI,
OEB, OEAB, din Austria, Germania, SUA,
Elveţia, Japonia, Slovenia, Benelux etc. pe
CD-ROM.

La biblioteca AGEPI mai puteţi:
l procura Buletinul Oficial de Proprietate In-

dustrială (BOPI), revista “Intellectus”, supli-
mentele “Bursa invenţiilor”, “AGEPI Info”,
culegeri de legi şi de literatură metodică, CD-
urile editate de AGEPI şi CD-ul regional
„CISPATENT”;

l beneficia de consultanţă şi asistenţă în do-
meniul protecţiei proprietăţii industriale;

l comanda copiile materialelor care vă intere-
sează, inclusiv ale descrierilor de invenţii.

Biblioteca AGEPI

Organizaţia Eurasiatică de Brevete,
Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB)

informează că de la 1 decembrie 2005 s-a schimbat
prefixul oraşului Moscova şi prefixele altor oraşe din Federaţia Rusă.
Prima cifră „zero” a prefixelor a fost înlocuită cu cifra „patru”.

Noul prefix al oraşului Moscova este 495.

* * * * * * *

153

Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate



154

MD - BOPI 1/2006

Consiliul editorial:
Ştefan Novac (preşedinte), Ion Daniliuc, Maria Rojnevschi, Vitalie Rusanovschi, Iurii Mîndrescu, Veaceslav Crecetov,

Tudor Jovmir, Victoria Bliuc, Simion Leviţchi, Andrei Moisei, Svetlana Munteanu, Maria Ratcov, Iurie Badâr

Colegiul de redacţie:
Ecaterina Marandici, Lucia Gordilă, Alexandra Cozlov

Tehnoredactare computerizată: Rodica Bîrnaz

B O P I  nr. 1/2006
Formatul A4

Coli de tipar 19,25
Imprimat la Tipografia AŞM

© AGEPI, 2006.


	p1-61.pdf
	p62-98.pdf
	p99-105.pdf
	p106-118.pdf
	p119-126.pdf
	p127-139.pdf
	p140-154.pdf

