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Publicaţiile AGEPI
Pentru a vă iniţia asupra tuturor aspectelor şi noutăţilor din sistemele naţional şi internaţional de protecţie a proprietăţii intelectuale abonaţi-vă la publicaţiile AGEPI:

• Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială (BOPI)
- apare din anul 1993, având o periodicitate lunară
- include informaţia oﬁcială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, la modiﬁcările intervenite în statutul juridic al OPI, precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti
privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general;

•

revista de proprietate intelectuală „Intellectus”

- apare din anul 1995, având o periodicitate trimestrială
- abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile
legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători
şi inventatori din diverse domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii
- face parte din Lista revistelor ştiinţiﬁce de proﬁl, ﬁind acreditată în categoria de
clasiﬁcare B la proﬁlurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coeditor al revistei este Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA);

• suplimentul „AGEPI INFO” la revista „Intellectus”
- tratează diverse aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale, relevă mecanismul
obţinerii şi realizării drepturilor şi exploatării obiectelor de proprietate intelectuală, pune
la dispoziţia publicului informaţia privind tezaurul intelectual al ţării, reproduce unele
materiale din presa scrisă şi cea electronică cu referinţă la proprietatea intelectuală
- cuprinde rubrica „Bursa invenţiilor”.

Abonarea la publicaţiile AGEPI pe suport hârtie şi pe CD-ROM
este nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI
(inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).
Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi:
http://www.agepi.md/md/cid_pi/
Telefoane de contact: 40-05-96; 40-05-97
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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

General information
The Ofﬁcial Bulletin of Industrial Property contains different information.
Special sections are destined for the inventions, plant varieties, trademarks,
appellations of origin of goods, industrial designs.
Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.
The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin there are
published ofﬁcial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards
in the industrial property ﬁeld etc.
The Bulletin offers on favorable conditions the publicity space for all interested persons
with the view of propagating the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, промышленных рисунков
и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на охрану
промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике
Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает систематизированные
ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются официальные документы,
положения, международные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты
в области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2009)
AD
AE
AF
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX

BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ

Andorra
Emiratele Arabe
Unite
Afganistan
Albania
Armenia
Antilele Olandeze
Angola
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Intelectuală (ARIPO)
Argentina
Austria
Australia
Azerbaidjan
Bosnia şi
Herţegovina
Bangladesh
Belgia
Burkina Faso
Bulgaria
Bermude
Brunei Darussalam
Brazilia
Bahamas
Bhoutan
Oﬁciul din Benelux
pentru Proprietate
Intelectuală (BOIP)
Belarus
Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Capul Verde
Cipru
Republica Cehă
Germania
Danemarca
Republica
Dominicană
Algeria

EA
EC
EE
EG
EM

EP
ES
ET
FI
FK
FR
GB
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GR
GT
GW
GY
HK

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

Oﬁciul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oﬁciul de Armonizare
pe Piaţa Internă (mărci,
desene şi modele)
(OHIM)
Oﬁciul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Regiunea Administrativă
Specială Hong Kong
a Republicii Populare
Chineze
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

LB
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
MN
MR
MS
MT
MU
MV
MX
MY
MZ
NG
NI
NL
NO
NP
NZ
OA

OM
PA
PE

Iordania
Japonia
Kenya
Kirghizstan
Cambodgia
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Kazahstan
Republica
Democratică Populară
Laos
Liban
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxemburg
Letonia
Jamahiria Arabă
Libiană
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Muntenegru
Madagascar
Fosta Republică
Iugoslavă Macedonia
Mongolia
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldive
Mexic
Malaysia
Mozambic
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

RO
RS
RU
RW
SA
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SV
SY
TD
TH
TJ
TM
TN
TR
TT
TW
UA
US
UY
UZ
VE

VG
VN
WO

YE
ZA

Filipine
Pakistan
Polonia
Portugalia
Paraguay
Qatar
Oﬁciul Comunitar
pentru Soiuri de
Plante (Uniunea
Europeană) (CPVO)
România
Serbia
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Suedia
Singapore
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Salvador
Republica Arabă
Siriană
Ciad
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Trinidad şi Tobago
Taiwan, Provincie
a Chinei
Ucraina
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Republica
Bolivariană
a Venezuelei
Insulele
Virgine (Britanice)
Vietnam
Organizaţia Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Yemen
Africa de Sud

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există
CS
IB
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Cehoslovacia
Institutul Internaţional
de Brevete

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

T

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

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретение выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на
изобретение, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретение
согласно национальной процедуре.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION CONCERNING
THE PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de invenţie pe care se bazează cererea de model de utilitate
Number and ﬁling date of a patent application on which the present utility model application is based
Номер и дата подачи заявки на патент на изобретение, на которой основана заявка
на регистрацию полезной модели
(67)* Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată,
respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie
Number and date of conversion of a patent or short-term patent application respectively into
a short-term patent application or a patent application
Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный
патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение
или на патент на изобретение
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
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(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii pentru soi de plantă comunitar (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the EC community plant variety application: number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)
Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document,
code of the country)
Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение документа, номер документа, код
страны)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererii înregistrate la oﬁciul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the application registered with the patent ofﬁce of the former USSR (number of the document,
date of ﬁling, code of the country)
Приоритетные данные заявки, зарегистрированной в патентном ведомстве бывшего СССР (номер
документа, дата подачи заявки, код страны)
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI

(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate ﬁ consultată pe web site-ul AGEPI:
http://www.agepi.md)

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE WIPO
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website:
http://www.agepi.md)

КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI:
http://www.agepi.md)
1. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
CODES FOR PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau de la data
priorităţii recunoscute
– patent application for invention published before the established term of 18 months from the ﬁling date or
priority date
– заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока с даты
подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
– patent application for invention published within the established term with search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
– patent application for invention published within the established term without search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a patent application for invention (published after publication of the application)
– отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– patent application for invention published with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări
şi/sau desene
– patent application for invention published with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims
and/or drawings
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и/или чертежей
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– granted patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
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B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– granted patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims and/or drawings
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– patent for invention issued after amendment following the opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or revocation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания
патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– issued patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims and/or drawings
– выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
2. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
– published short-term patent application for invention
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
Y

– brevet de invenţie de scurtă durată acordat
– granted short-term patent for invention
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение

Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения
или протеста
Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– granted short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в
титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere,
revendicări şi/sau desene
– granted short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description, claims
and/or drawings
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой
части описания, формулы изобретения и/или чертежей
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z3 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– short-term patent for invention issued after amendment following the opposition or appeal procedures
– краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения
или протеста
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Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or revocation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations in the title page of the
document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi/sau desene
– issued or extended short-term patent for invention, with corrections or modiﬁcations of any part of description,
claims and/or drawings
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INVENTIONS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патенты на изобретения
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
Granted short-term patents for invention
Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
Numerical index of granted patents for invention (half-yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой)
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)
Subject index of granted patents for invention (half-yearly)
Систематический указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой)
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of rejected patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of granted patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (cu dreptul de restabilire)
List of invalid patents for invention (with the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек (с правом восстановления)
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (fără dreptul de restabilire)
List of invalid patents for invention (without the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек (без права восстановления)
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE (CIB)
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS (IPC)
РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)
A

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

TEHNICI INDUSTRIALE DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMING OPERATIONS.
TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

14

E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

MECANICĂ. ILUMINAT. ÎNCĂLZIRE. ARMAMENT.
EXPLOZIVE
MECHANICAL ENGINEERING. LIGHTING. HEATING.
WEAPONS. BLASTING
МЕХАНИКА. ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

INVENŢII

MD - BOPI 1/2011

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретения

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile prevăzute
de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de brevet,
ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate
direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la AGEPI, în conformitate cu Regulamentul, observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este
parte, se publică în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz, şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetele eurasiatice,
la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete
(Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezumatul şi desenele,
după caz, şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
Descrierile cererilor internaţionale de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în PCT GAZETTE, şi descrierile
cererilor şi ale brevetelor eurasiatice se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct
sau se pot comanda cópii, contra cost.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in accordance
with Art. 19 of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the public in the AGEPI library and may
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication of the patent application, any third party may, in accordance with the Regulations, present observations concerning the
patentability of the invention to which the application relates.
Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is party, are
published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the abstract and, where
appropiate, any drawings, and is available for public in the AGEPI library.
Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent Convention, to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent
Office. It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropiate, any drawings. The GAZETTE is also
available to the public in the AGEPI library.
Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in PCT GAZETTE
and descriptions of the Eurasian applications and patents for invention are present in the AGEPI library, available
to the public, and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений. Описания к заявкам на
патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI,
в соответствии с Положением, свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в еженедельнике PCT
GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж.
Еженедельник общедоступен в библиотеке AGEPI.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в Бюллетене
Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат и,
если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к международным заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в РСТ GAZETTE, и
описания к евразийским заявкам и патентам находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

(74)
(54)
(57)

INVENTIONS

a 2010 0076 (13) A2
Int. Cl.: A61M 15/00 (2006.01)
2008.10.29
102007056263.4
2007.11.22
DE
2010.06.21
PCT/EP2008/064652, 2008.10.29
WO 2009/065707 A1 , 2009.05.28
SIEGFRIED GENERICS INTERNATIONAL
AG, CH
VON SCHUCKMANN Alfred, DE; KAMLAG
Yorick, DE; MAYER Stefan, DE; SANDELL
Denis, DE
ANDRIEŞ Ludmila
Dispozitiv de dozare pentru inhalarea substanţei pulverulente
Invenţia se referă la dispozitive de dozare, şi
anume la dispozitivele de dozare pentru inhalarea substanţei pulverulente, în particular, de
uz medical.
Dispozitivul de dozare (1) este activat de fluxul de aer aspirat de utilizator pentru inhalarea substanţei pulverulente (2). Substanţa
pulverulentă (2) este amplasată în camera de
depozitare (15) cu posibilitatea deplasării din
camera de depozitare prin intermediul camerei de dozare (40) şi tijei de dozare (33) în
poziţia (B) de disponibilitate la deşertare.
Camera de dozare (40) este închisă cu un
piston executat în partea superioară în formă
de disc.

(54)
(57)

Дозировочное устройство для ингаляции порошкообразного вещества
Изобретение относится к дозировочным
устройствам, а именно, к дозировочным
устройствам для ингаляции порошкообразного вещества, в частности, медицинского назначения.
Дозировочное устройство (1) активировано
потоком всасываемого пользователем
воздуха для ингаляции порошкообразного
вещества (2). Порошкообразное вещество
(2) размещено в камере хранения (15) c
возможностью перемещения из камеры
хранения посредством дозировочной камеры (40) и дозировочного стержня (33) в
положение (В) готовности к опустошению.
Дозировочная камера (40) закрыта поршнем, выполненным в верхней части в форме диска.
П. формулы: 23
Фиг.: 27

Revendicări: 23
Figuri: 27

(54)
(57)

*
* *
Dosing device for the inhalation of a powdery substance
The invention relates to dosing devices, namely
to dosing devices for the inhalation of a powdery
substance, particularly of medicinal type.
The dosing device (1) is activated by the suction airflow of the user for the inhalation of a
powdery substance (2). The powdery substance (2) is arranged in a supply chamber
(15) with the possibility of being brought out of
the supply chamber into an apparent discharge standby position (B) by means of a
metering chamber (40) and a metering rod
(33). The metering chamber (40) is sealed off
with a piston, made in the upper part in the
form of a disk.
Claims: 23
Fig.: 27
*
*
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(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)

a 2010 0077 (13) A2
Int. Cl.: A61M 15/00 (2006.01)
2008.10.29
102007056263.4
2007.11.22
DE
2010.06.21
PCT/EP2008/064661, 2008.10.29
WO 2009/065708 A4, 2009.05.28
SIEGFRIED GENERICS INTERNATIONAL
AG, CH
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(57)
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VON SCHUCKMANN Alfred, DE; KAMLAG
Yorick, DE; MAYER Stefan, DE; SANDELL
Denis, DE
ANDRIEŞ Ludmila
Dispozitiv de dozare pentru inhalarea substanţei pulverulente
Invenţia se referă la dispozitive de dozare, şi
anume la dispozitivele de dozare pentru inhalarea substanţei pulverulente, în particular, de
uz medical.
Dispozitivul de dozare (1) este activat de fluxul de aer aspirat de utilizator pentru inhalarea substanţei pulverulente (2). Substanţa
pulverulentă (2) este amplasată în camera de
depozitare (15), din care, la înlăturarea căpăcelului de închidere (7) a piesei bucale, prin
intermediul camerei de dozare (40) şi tijei de
dozare (33) substanţa pulverulentă (2) se
aduce în poziţia (B) de disponibilitate la
deşertare. Camera de dozare (40) este
închisă cu un piston. În dispozitivul de dozare
(1) sunt executate două canale pentru deplasarea aerului.

(54)
(57)

Дозировочное устройство для ингаляции порошкообразного вещества
Изобретение относится к дозировочным
устройствам, а именно к дозировочным
устройствам для ингаляции порошкообразного вещества, в частности, медицинского назначения.
Дозировочное устройство (1) активировано
потоком всасываемого пользователем
воздуха для ингаляции порошкообразного
вещества (2). Порошкообразное вещество
(2) размещено в камере хранения (15), из
которой, при снятии запорного колпачка (7)
мундштука, посредством дозировочной камеры (40) и дозирующего стержня (33) порошкообразное вещество (2) приводится в
положение (В) готовности к опустошению.
Дозировочная камера (40) закрыта поршнем. В дозировочном устройстве (1) выполнено два канала для перемещения
воздуха.
П. формулы: 21
Фиг.: 27

Revendicări: 21
Figuri: 27

(54)
(57)

*
* *
Dosing device for the inhalation of a powdery substance
The invention relates to dosing devices,
namely to dosing devices for the inhalation of
a powdery substance, particularly of medicinal
type.
The dosing device (1) can be activated by the
vacuum air stream of the user for the inhalation of a powdery substance (2). The powdery
substance (2) is arranged in a supply chamber (15) from which can be brought out of the
same into an open emptying-ready position
(B) by means of a dosing chamber (40) and a
dosing rod (33) when the mouthpiece-closure
cap (7) is removed. The dosing chamber (40)
is sealed off with a piston. In the dosing device (1) are made two air paths.
Claims: 21
Fig.: 27
*
*

*
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin.(2) din Legea
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

A

ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant
a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent.
The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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4089 (13) B1
Int. Cl.: A61G 10/02 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/72 (2006.01)
(21) a 2009 0120
(22) 2009.11.18
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) SANDU Ion, RO; ŞTIRBU Cătălina-Mihaela,
RO; LUPAŞCU Tudor, MD; CHIRAZI Marin,
RO; ŞTIRBU Ilie-Cătălin, RO; SANDU
Andrei-Victor, RO
(54) Halocameră artificială de suprafaţă
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la
o halocameră artificială de suprafaţă destinată profilaxiei şi tratamentului afecţiunilor
cardiorespiratorii şi psihomotorii.
Halocamera, conform invenţiei, include o
anticameră ce comunică cu o cameră de tratament uscată cu ferestre cu filtre ultraviolete, în care este amplasată o încărcătură
de săruri, o uşă, un sistem de ventilare şi un
schimbător de căldură. Încărcătura de săruri,
2
cu suprafaţa de 1 m , este constituită din
unul sau mai multe blocuri presate sau topite
de sare gemă NaCl sau din blocuri de sare
NaCl amestecată cu MgCl2 şi/sau CaCl2, sau
din blocuri de sare NaCl amestecată cu
MgCl2, KCl, KI, sau din blocuri de sare NaCl
amestecată cu KI, luate într-un raport prestabilit, care formează un paravan. Blocul
este executat în formă de paralelipiped cu o
grosime minimă de 100 mm şi cu o reţea de
canale străpunse cu diametrul de 2…4 mm
la o distanţă de 8…10 mm între ele.
Încărcătura de săruri este plasată la ieşirea
aerului dintr-o hotă de perete cu acţiune
inversă, în care este amplasat un ventilator
3
cu o capacitate minimă de 0,5 m /s şi
schimbătorul de căldură pentru încălzirea aerului la ieşire până la o temperatură de
80…130°C şi asigurarea umidităţii relative a
aerului de 60…65% şi a temperaturii de
20…22°C în cameră. Hota la intrare este
dotată cu un filtru, executat din material celulozic ţesut sau neţesut.

MD - BOPI 1/2011

(11)
(51)

Revendicări: 3

(54)
(57)

*
* *
Artificial surface halochamber
The invention relates to medicine, in particular
to an artificial surface halochamber intended
for prevention and treatment of cardiorespiratory and psychomotor diseases.
The halochamber, according to the invention,
includes an anteroom communicating with a

dry treatment room with windows with ultraviolet filters, in which is placed a salt charge,
a door, a ventilation system and a heat ex2
changer. The salt charge with an area of 1 m
consists of one or more extruded or melted
blocks of NaCl salt or of blocks of NaCl salt
mixed with MgCl2 and/or CaCl2, or of blocks
of NaCl salt mixed with MgCl2, KCl, KI, or of
blocks of NaCl salt mixed with KI, taken in a
specific ratio, which form a shield. The block
is made in the form of a parallelepiped with a
minimum thickness of 100 mm and with a
network of through channels with a diameter
of 2…4 mm at a distance of 8…10 mm from
each other. The salt charge is installed at the
outlet of air from the wall hood with retroaction, in which is installed a fan with a mini3
mum capacity of 0.5 m /s and the heat exchanger for air heating at the outlet to a temperature of 80…130°C and providing a specific air humidity of 60…65% and a temperature of 20…22°C in the room. The hood at
the outlet is equipped with a filter made of
cellulose woven or nonwoven fabric.
Claims: 3

(54)
(57)

*
* *
Поверхностная искусственная галокамера
Изобретение относится к медицине, в частности к поверхностной искусственной
галокамере предназначенной для профилактики и лечения кардиореспираторных
и психомоторных заболеваний.
Галокамера, согласно изобретению, включает переднюю комнату, сообщающуюся с
сухой лечебной комнатой с окнами с ультрафиолетовыми фильтрами, в которой
расположена солевая загрузка, дверь,
система вентиляции и теплообменник.
2
Солевая загрузка площадью 1 м состоит
из одного или нескольких прессованных
или плавленых блоков соли NaCl или из
блоков соли NaCl смешанной с MgCl2
и/или CaCl2, или из блоков соли NaCl
смешанной с MgCl2, KCl, KI, или из блоков
соли NaCl смешанной с KI, взятых в определённом соотношении, которые образуют щит. Блок выполнен в форме параллелепипеда с минимальной толщиной 100 мм
и с сетью сквозных каналов диаметром
2…4 мм на расстоянии 8…10 мм друг от
друга. Солевая загрузка установлена на
выходе воздуха из настенной вытяжки с
обратным действием, в которой установлен вентилятор с минимальной мощно3
стью 0,5 м /с и теплообменник для нагре-
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ва воздуха на выходе до температуры
80…130°C и обеспечения удельной влажности воздуха 60…65% и температуры
20…22°C в комнате. Вытяжка на входе
оснащена фильтром, изготовленным из
целлюлозного тканого или нетканого материала.

(54)
(57)

П. формулы: 3

(11)
(51)

4090 (13) B1
Int. Cl.: C12G 1/02 (2006.01)
C12G 1/10 (2006.01)
C25B 11/02 (2006.01)
(21) a 2009 0109
(22) 2009.10.19
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir,
MD; TARAN Nicolae, MD
(54) Procedeu de majorare a acidităţii active a
vinului sec
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi
anume la un procedeu de majorare a acidităţii active a vinurilor seci.
Procedeul, conform invenţiei, prevede electroliza vinului la un raport al densităţii curentului electrozilor de cel puţin 100:1, totodată
electrodul cu densitatea curentului mai mare
este utilizat în calitate de catod, în decursul
unui interval de timp T, după care electroliza
se efectuează cu polaritatea electrozilor
opusă, în decursul unui interval de timp de
cel mult 0,01T.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for the increase of active acidity
of dry wine
The invention relates to the wine industry,
namely to a process for the increase of active acidity of dry wines.
The process, according to the invention, provides for the electrolysis of wine at a ratio of
electrodes current density of at least 100:1,
at the same time the electrode with a higher
current density is used as cathode, for the
space of a time interval T, then the electrolysis is carried out with the opposite polarity of
electrodes for the space of a time interval of
at most 0.01T.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*
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Способ повышения активной кислотности сухого вина
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу повышения активной кислотности сухих вин.
Способ, согласно изобретению, предусматривает электролиз вина при соотношении плотности тока электродов не менее 100:1, причем электрод с большей
плотностью тока используется в качестве
катода, на протяжении интервала времени Т, затем электролиз осуществляется
при противоположной полярности электродов на протяжении интервала времени
не более 0,01Т.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

4091 (13) B1
Int. Cl.: C12N 11/04 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C02F 103/36 (2006.01)
(21) a 2010 0059
(22) 2010.05.04
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) CINCILEI Angela, MD; TOLOCICHINA
Svetlana, MD; RASTIMEŞINA Inna, MD;
DÉLORT Anne-Marie, FR; BESSE-HOGGAN
Pascale, FR; SANCELME Martine, FR;
DRAGALIN Ion, MD
(54) Procedeu de obţinere a celulelor de
Rhodococcus rhodochrous imobilizate
(57) Invenţia se referă la microbiologie, şi anume
la un procedeu de obţinere a celulelor de
Rhodococcus rhodochrous imobilizate pentru
descompunerea compuşilor organici, în special a benzotiazolilor.
Procedeul de obţinere a celulelor de Rhodococcus rhodochrous imobilizate, conform
invenţiei, include amestecarea suspensiei
apoase a celulelor tulpinii Rhodococcus rhodochrous CNMN-Ac-05 cu o suspensie
apoasă ce conţine alginat de sodiu, diatomit,
lapte degresat şi apă distilată cu obţinerea
unui amestec, care conţine, în g/L: celule ale
tulpinii Rhodococcus rhodochrous CNMNAc-05 20,0, alginat de sodiu 11,8...17,5, diatomit 18,6...29,2, lapte degresat 3,4...14,5 şi
apă distilată restul; amestecul obţinut se
picură cu un ac cu diametrul de 0,8 mm într-o
soluţie apoasă ce conţine, g/L: clorură de
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ной суспензии клеток штамма Rhodococcus rhodochrous CNMN-Ac-05 с водной
суспензией, содержащей альгинат натрия,
диатомит, обезжиренное молоко и воду
дистиллированную c получением смеси,
содержащей, в г/л: клетки штамма Rhodococcus rhodochrous CNMN-Ac-05 20,0, альгинат
натрия
11,8...17,5,
диатомит
18,6...29,2,
обезжиренное
молоко
3,4...14,5 и дистиллированную воду остальное; полученную смесь капают иглой
диаметром 0,8 мм в водный раствор, содержащий,
г/л:
хлористый
кальций
9,5...15,4, полиэтиленимин 4,8...8,6, воду
дистиллированную остальное, с получением гранул, которые выдерживают при
температуре 4°C в течение 90 мин, а затем промывают 0,8% раствором хлористого натрия.
Технический результат состоит в повышении эффективности разложения бензотиазолов иммобилизованными клетками.

calciu 9,5...15,4, polietilenimină 4,8...8,6, apă
distilată restul, cu obţinerea unor granule
care se menţin la temperatura de 4°C timp
de 90 min, apoi se spală cu soluţie de 0,8%
de clorură de sodiu.
Rezultatul tehnic constă în sporirea eficacităţii descompunerii benzotiazolilor de către
celulele imobilizate.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for obtaining immobilized cells of
Rhodococcus rhodochrous
The invention relates to microbiology, namely
to a process for obtaining immobilized cells
of Rhodococcus rhodochrous for decomposition of organic pollutants, particularly benzothiazoles.
The process for obtaining immobilized cells
of Rhodococcus rhodochrous, according to
the invention, includes mixing of an aqueous
suspension of Rhodococcus rhodochrous
CNMN-Ac-05 strain cells with an aqueous
suspension containing sodium alginate, diatomite, skim milk and distilled water with the
obtaining of a mixture, containing, in g/L:
Rhodococcus rhodochrous CNMN-Ac-05
strain cells 20.0, sodium alginate 11.8…17.5,
diatomite 18.6…29.2, skim milk 3.4…14.5
and distilled water the rest; the obtained mixture is dripped with a needle of a diameter of
0.8 mm into an aqueous solution, containing,
g/L: calcium chloride 9.5…15.4, polyethylene
imine 4.8…8.6, distilled water the rest, with
the obtaining of granules which are maintained at a temperature of 4°C during 90 min,
and then washed with 0.8% sodium chloride
solution.
The technical result is to increase the efficiency of decomposition of benzothiazoles by
the immobilized cells.
Claims: 1
*

(54)
(57)

* *
Способ получения иммобилизованных
клеток Rhodococcus rhodochrous
Изобретение относится к микробиологии,
а именно к способу получения иммобилизованых клеток Rhodococcus rhodochrous
для разложения органических загрязнителей, в частности бензотиазолов.
Способ получения иммобилизованых клеток Rhodococcus rhodochrous, согласно
изобретению, включает смешивание вод-

П. формулы: 1

(11)
(51)

4092 (13) B1
Int. Cl.: H01B 13/06 (2006.01)
H01B 13/14 (2006.01)
H01B 7/00 (2006.01)
H01B 12/00 (2006.01)
(21) a 2009 0098
(22) 2009.09.24
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) DIMITRACHI Nicolae, MD
(54) Instalaţie de turnare a microfirului
(57) Invenţia se referă la utilajul tehnologic de
turnare a microfirului, şi anume la turnarea
microfirului în izolaţie de sticlă.
Instalaţia de turnare a microfirului include un
generator de putere de frecvenţă înaltă (1),
dotat cu un inductor (2) de topire a metalului
sau aliajului (5), un mecanism (3) de
poziţionare a preformei (4), un mecanism (6)
de poziţionare a tubului de sticlă (7) în zona
inductorului (2), un mecanism (8) de preluare
a microfirului (9) cu o carcasă, dotat cu un
traductor (10) de viteză a preluării microfirului
(9), un dispozitiv (11) de creare a subpresiunii în interiorul tubului de sticlă (7) şi un microprocesor (12) pentru dirijarea procesului
tehnologic de turnare a microfirului (9).
Instalaţia include suplimentar blocuri (14, 15
şi 16) de dirijare automată a mecanismelor
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(1, 3, 6, 8), convertizoare (20, 21, 22 şi 24),
un cronometru (23), amplificatoare (25…28),
un comparator (29) şi un dispozitiv de
acţionare (30).
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Microwire casting installation
The invention relates to the technological
equipment for microwire casting, namely to
the casting of microwire in glass insulation.
The microwire casting installation includes a
high-frequency
power
generator
(1),
equipped with an inductor (2) for melting of
metal or alloy (5), a mechanism (3) for the
positioning of workpiece (4), a mechanism
(6) for the positioning of glass tube (7) in the
area of inductor (2), a mechanism (8) for receiving the microwire (9) with a frame,
equipped with a microwire (9) takeup speed
transducer (10), a device (11) for the creation
of low pressure inside the glass tube (7) and
a microprocessor (12) for the control of technological process for casting of microwire (9).
The installation additionally includes blocks
(14, 15 and 16) for automatic control of mechanisms (1, 3, 6, 8), converters (20, 21, 22
and 24), a stopwatch (23), amplifiers
(25…28), a comparator (29) and a drive (30).
Claims: 1
Fig.: 1
*
*
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(54)
(57)

Установка для литья микропровода
Изобретение относится к технологическому оборудованию для литья микропровода, а именно к литью микропровода в
стеклянной изоляции.
Установка для литья микропровода включает высокочастотный силовой генератор
(1), снабженный индуктором (2) для расплавки металла или сплава (5), механизм
(3) позиционирования заготовки (4), механизм (6) позиционирования стеклянной
трубки (7) в зону индуктора (2), механизм
(8) для приема микропровода (9) с каркасом, снабженный датчиком (10) скорости
приема микропровода (9), устройство (11)
для создания разряжения внутри стеклянной трубки (7) и микропроцессор (12) для
управления технологическим процессом
литья микропровода (9). Установка дополнительно включает блоки (14, 15 и 16)
автоматического управления механизмами (1, 3, 6, 8), преобразователи (20, 21, 22
и 24), секундомер (23), усилители
(25…28), компаратор (29) и привод (30).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare
a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului.
Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct
sau se pot comanda cópii, contra cost.

A

ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to
grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the
patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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315 (13) Y
Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) s 2010 0156
(22) 2010.09.22
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) BOTNARI Vasile, MD; CHINTEA Pavel, MD;
BOROVSKAIA Alla, MD; GANCEACOVSCHI
Iuliana, MD
(54) Procedeu de tratare a seminţelor de ceapă
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
fitotehnie şi poate fi aplicată pentru reglarea
proceselor de creştere şi dezvoltare a cepei.
Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor de ceapă înainte de semănat
în soluţie apoasă de Pavstim cu concentraţia
de 0,001…0,05%, timp de 5 minute.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea energiei de germinare şi capacităţii germinative a
seminţelor de ceapă, în majorarea recoltei şi
îmbunătăţirea calităţii producţiei.

INVENTIONS
Результат изобретения состоит в повышении энергии прорастания и всхожести
семян лука, в повышении урожайности и
улучшении качества продукции.

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for treating onion seeds
The invention relates to agriculture, in particular to plant growing and can be used to
regulate the onion growth and development
processes.
The process, according to the invention, includes soaking of onion seeds before sowing
into an aqueous solution of Pavstim with the
concentration of 0.001…0.05%, during 5 minutes.
The result of the invention is to increase the
onion seed germination energy and germinating capacity, to increase the crop yield
and improve the product quality.
Claims: 1

(54)
(57)
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*
* *
Способ обработки семян лука
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству и
может быть использовано для регулирования процессов роста и развития лука.
Способ, согласно изобретению, включает
замачивание семян лука перед посевом в
водном растворе Павстима c концентрацией 0,001…0,05%, в течение 5 минут.

П. формулы: 1

(11)
(51)

316 (13) Y
Int. Cl.: A23G 3/50 (2006.01)
A23G 3/52 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
A21D 13/08 (2006.01)
(21) s 2009 0206
(22) 2009.11.04
(31) u 2008/09107
(32) 2008.11.27
(33) TR
(71)(73) BALABAN GIDA SANAYI VE TIC. A.S., TR
(72) BALABAN Meriç, TR
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Produs de cofetărie cu marshmallow şi
biscuit în glazură de ciocolată
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la un produs de cofetărie cu marshmallow şi biscuit în glazură de ciocolată.
Produsul de cofetărie, conform invenţiei,
conţine un strat exterior de ciocolată (1), o
umplutură de marshmallow (2), în centrul
căreia este amplasat un biscuit (3).
Rezultatul constă în majorarea termenului
de valabilitate a produsului de cofetărie.
Revendicări: 3
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Confectionery product with marshmallow
and biscuit in chocolate glaze
The invention relates to the food industry,
namely to a confectionary product with
marshmallow and biscuit in chocolate glaze.
The confectionary product, according to the
invention, contains an outer chocolate layer
(1), stuffing of marshmallow (2), in the center
of which is located a biscuit (3).
The result is to increase the shelf life of the
confectionery product.
Claims: 3
Fig.: 1
*
*

*
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Кондитерское изделие с маршмаллоу и
печеньем в шоколадной глазури
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к кондитерскому
изделию с маршмаллоу и печеньем в шоколадной глазури.
Кондитерское изделие, согласно изобретению, содержит наружный шоколадный
слой (1), начинку из маршмаллоу (2), в
центре которой расположено печенье (3).
Результат состоит в повышении срока
годности кондитерского изделия.

(54)
(57)

П. формулы: 3
Фиг.: 1

Mayonnaise
The invention relates to the food industry, in
particular to mayonnaises with high biological
value.
Mayonnaise, according to the invention, contains, in mass %: double refined and deodorized sunflower oil 32...58; grapeseed oil
5.0...10.0; skim milk powder 4.0...5,0; egg
powder 4.2...6.0; mustard powder 0.5...0.8;
sugar 2.0; table salt 0.1; sodium bicarbonate
0.2; 3% vinegar 12.0; extracts of sweet pepper and/or sea-buckthorn and/or parsley in
sunflower oil 1.0...3.0; stabilizer 0.1; softened
water the rest.
Claims: 1
*
*

(54)
(57)

(11)
(51)

317 (13) Y
Int. Cl.: A23L 1/24 (2006.01)
A23L 1/221 (2006.01)
(21) s 2010 0143
(22) 2010.09.10
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) DESEATNICOV Olga, MD; STURZA Rodica,
MD; POPOVICI Cristina, MD; SUHODOL
Natalia, MD; CAPCANARI Tatiana, MD
(54) Maioneză
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în special la maioneze cu valoare biologică sporită.
Maioneza, conform invenţiei, conţine, în %
mas.: ulei de floarea-soarelui dublu rafinat şi
dezodorizat 32...58; ulei din seminţe de struguri 5,0...10,0; lapte praf degresat 4,0...5,0;
praf de ouă 4,2...6,0; muştar praf 0,5...0,8;
zahăr 2,0; sare de bucătărie 0,1; bicarbonat
de sodiu 0,2; oţet de 3% 12,0; extracte de
ardei dulce şi/sau cătină albă şi/sau pătrunjel
în ulei de floarea-soarelui 1,0...3,0; stabilizator 0,1; apă dedurizată restul.
Revendicări: 1
*
*

*

*
Майонез
Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к майонезам с
повышенной биологической ценностью.
Майонез, согласно изобретению, содержит, в масс.%: подсолнечное масло дважды рафинированное и дезодорированное
32...58; масло виноградных косточек
5,0...10,0; молоко сухое обезжиренное
4,0...5,0; яичный порошок 4,2...6,0; горчичный порошок 0,5...0,8; сахар 2,0; соль пищевая 0,1; бикарбонат натрия 0,2; уксус
3%-ный 12,0; экстракты перца сладкого
и/или облепихи и/или петрушки на подсолнечном масле 1,0...3,0; стабилизатор
0,1; вода умягченная остальное.
П. формулы: 1

(11)
(51)

318 (13) Y
Int. Cl.: A47C 1/02 (2006.01)
A47C 1/032 (2006.01)
(21) s 2010 0009
(22) 2010.01.15
(71)(73) ARABADJI Vasile, MD
(72) ARABADJI Vasile, MD; CAPROŞ Nicolae,
MD; ARABADJI Petru, MD; ARABADJI
Eugen, MD; CROITOR Gheorghe, MD;
CROITOR Vasilii, RU; NICORICI Cristina,
MD; STAJCOV Oleg, UA
(54) Fotoliu curativo-profilactic
(57) Invenţia se referă la mobilă, în special la fotolii individuale, dotate cu dispozitive pentru
manipulaţii curativo-profilactice ale muşchilor
coloanei vertebrale şi ai bazinului.
Esenţa invenţiei constă în aceea că fotoliul
include un suport (1), amplasat pe două
picioruşe longitudinale, o spetează (8) cu
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tetieră (20) şi suporturi pentru braţe (21), pe
suport este amplasat un fund de fotoliu, executat din două părţi longitudinal-paralele (2,
3), care sunt unite cu suportul prin intermediul unor îmbinări articulate (4), totodată pe
suprafaţa inferioară a unei părţi a fundului de
fotoliu este instalat un dispozitiv de vibraţii
(5), care este unit cu a doua parte a fundului
de fotoliu prin intermediul unei tije (6), fixată
cu o consolă (7), speteaza fotoliului (8) este
executată cu posibilitatea deplasării în plan
orizontal şi vertical cu ajutorul unui motor
electric (9), amplasat sub spetează şi fixat de
suport în partea posterioară a lui, de asemenea speteaza este dotată cu o spetează
suplimentară mobilă (11), pe care sunt executate nervuri orizontale (12) şi care este
instalată pe suprafaţa spetezei fotoliului pentru acţionarea asupra muşchilor coloanei vertebrale, speteaza suplimentară este unită în
partea superioară cu speteaza fotoliului cu
ajutorul unor articulaţii (10), iar în partea
inferioară, cu ajutorul altor articulaţii (14) − cu
un motor electric (13) pentru deplasarea ei în
sus şi în jos, pe una din părţile laterale ale fotoliului este amplasat un bloc de comandă
(15) cu taimer, regulatoare de vibraţie (16,
17) şi butoane de comandă (18, 19).
Revendicări: 1
Figuri: 7

(54)
(57)
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*
* *
Therapeutic and prophylactic chair
The invention relates to furniture, in particular
to individual chairs, equipped with devices for
therapeutic and prophylactic manipulations of
the vertebral and pelvic muscles.
Summary of the invention consists in that the
chair includes a support (1), placed on two
longitudinal legs, a back (8) with head rest
(20) and armrests (21), on the support is
placed a seat, made of two longitudinalparallel parts (2, 3), which are joined with the
support by means of articulated joints (4), on
the lower surface of one part of the seat being installed a vibrating device (5), which is
connected to the second part of the seat by
means of a rod (6), fixed by a bracket (7), the
back of the chair (8) is made with the possibility of movement in horizontal and vertical
plane with the help of an electric motor (9),
placed under the back and attached to the
support in the back part thereof, the back is
also equipped with an additional mobile back
(11), on which are made horizontal ribs (12)
and which is installed on the surface of the

INVENTIONS
chair back to affect the vertebral muscles,
the additional back is connected in the upper
part to the chair back with the help of joints
(10), and in the lower part, with the help of
other joints (14) − to an electric motor (13) for
its movement up and down, on one of the
sides of the chair is placed a control unit (15)
with a timer, vibration regulators (16, 17) and
control buttons (18, 19).
Claims: 1
Fig.: 7

(54)
(57)

*
* *
Лечебно-профилактическое кресло
Изобретение относится к мебели, в частности к индивидуальным креслам, оснащенным устройствами для лечебнопрофилактических манипуляций мышц
позвоночника и таза.
Сущность изобретения состоит в том, что
кресло включает подставку (1), размещенную на двух продольных ножках, спинку (8) с
подголовником (20) и подлокотники (21), на
подставке размещено сидение, выполненное из двух продольно-параллельных частей (2, 3), которые соединены с подставкой
посредством шарнирных соединений (4),
причем на нижней поверхности одной части
сидения установлено вибрационное устройство (5), которое соединено со второй частью сидения посредством штанги (6), фиксированной кронштейном (7), спинка кресла
(8) выполнена с возможностью перемещения в горизонтальной и вертикальной плоскости при помощи электродвигателя (9),
размещенного под спинкой и прикрепленного к подставке в задней ее части, также
спинка оснащена дополнительной мобильной спинкой (11), на которой выполнены горизонтальные ребра (12) и которая установлена на поверхность спинки кресла для
воздействия на мышцы позвоночника, дополнительная спинка соединена в верхней
части со спинкой кресла при помощи шарниров (10), а в нижней части, при помощи
других шарниров (14) – с электродвигателем (13) для ее передвижения вверх и вниз,
на одной из боковых сторон кресла размещен блок управления (15) с таймером, регуляторами вибрации (16, 17) и кнопками
управления (18, 19).
П. формулы: 1
Фиг.: 7
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and nitrites in the urine and the content of aspartate aminotransferase in the blood, then it is
calculated the value of the ratio between the
sum of nitrates and nitrites to the content of aspartate aminotransferase and if the corresponding value is 0.32...0.42 it is diagnosed the
chronic viral hepatitis D and if the corresponding value is 0.49...0.53 it is diagnosed the
chronic viral mixed hepatitis B+C.
Claims: 1

(54)

(11)
(51)

319 (13) Y
Int. Cl.: A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/493 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
C12Q 1/48 (2006.01)
(21) s 2010 0116
(22) 2010.06.30
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) TARAN Natalia, MD; DUMBRAVA VladaTatiana, MD; LUPAŞCO Iulianna, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de diagnosticare a hepatitei virale
cronice D şi hepatitei mixte B+C
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
hepatologie şi poate fi utilizată pentru diagnosticarea hepatitei virale cronice D şi hepatitei mixte B+C.
Conform invenţiei, metoda constă în aceea că
se determină conţinutul de nitraţi şi nitriţi în urină şi conţinutul de aspartataminotransferază în
sânge, apoi se calculează mărimea raportului
dintre suma de nitraţi şi nitriţi faţă de conţinutul
de aspartataminotransferază şi în cazul în care
mărimea respectivă constituie 0,32…0,42, se
diagnostichează hepatită virală cronică D, iar în
cazul în care mărimea respectivă constituie
0,49…0,53, se diagnostichează hepatită virală
cronică mixtă B+C.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for diagnosis of chronic viral hepatitis D and mixed hepatitis B+C
The invention relates to medicine, particularly
hepatology and can be used for diagnosis of
chronic viral hepatitis D and mixed hepatitis
B+C.
According to the invention, the method consists
in that it is determined the content of nitrates

(57)

*
* *
Метод диагностики хронического вирусного гепатита D и смешанного гепатита В+С
Изобретение относится к медицине, в частности к гепатологии и может быть использовано для диагностики хронического
вирусного гепатита D и смешанного гепатита B+C.
Согласно изобретению, метод состоит в
том, что определяют содержание нитратов и нитритов в моче и содержание аспартатаминотрансферазы в крови, затем
вычисляют величину соотношения суммы
нитратов и нитритов к содержанию аспартатаминотрансферазы и в случае если
соответствующая величина составляет
0,32…0,42, диагностируют хронический
вирусный гепатит D, а в случае если соответствующая
величина
составляет
0,49…0,53, диагностируют хронический
вирусный смешанный гепатит B+C.
П. формулы: 1

(11)
(51)

320 (13) Y
Int. Cl.: B01J 20/20 (2006.01)
C01B 31/08 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
(21) s 2010 0095
(22) 2010.05.24
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe,
MD; COVALIOV Victor, MD
(54) Instalaţie pentru regenerarea cartuşului
cu cărbune activ sau cu absorbanţi minerali, utilizat pentru epurarea apei de compuşi organici
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru regenerarea cartuşului cu cărbune activ sau cu
absorbanţi minerali, utilizat pentru epurarea
apei de compuşi organici.
Conform invenţiei, instalaţia constă dintr-un
corp cilindric (1) cu fund semisferic (2) unit cu
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un racord (17) de debitare a soluţiei de regenerare, totodată corpul este dotat cu un capac (6)
detaşabil cu un racord (7) pentru evacuarea
aerului, de partea internă a capacului (6) este
fixat un tub (8) din cuarţ cu o sursă de radiaţie
ultravioletă (9), iar pe peretele intern al corpului
este amplasat un reflector (12), corpul (1) prin
intermediul unui racord (13) de evacuare este
unit cu o capacitate (14) pentru soluţia de regenerare, dotată cu un dozator (15) pentru
reactivul Fenton şi unită prin intermediul unei
pompe peristaltice (16) cu racordul (17) de debitare a soluţiei de regenerare, iar la ultimul
este unit şi un dispozitiv (18) de debitare a aerului, pe fundul corpului este amplasat un generator (3) de ultrasunet, totodată între generator
(3) şi tubul de cuarţ (8) sunt executate suporturi
(4) pentru cartuşul (5) supus regenerării.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

(54)

(57)

*
Installation for the regeneration of cartridge with activated carbon or mineral
sorbents used for purification of water
from organic compounds
The invention relates to installations for the
regeneration of cartridge with activated carbon or mineral sorbents used for purification
of water from organic compounds.
According to the invention, the installation
consists of a cylindrical body (1) with a semicircular bottom (2), connected to a branch
pipe (17) for feeding the regenerating fluid, at
the same time the body is equipped with a
removable lid (6) with a branch pipe (7) for
removal of air, from the inside of the lid (6) is
fixed a quartz tube (8) with a source of ultraviolet radiation (9), and from the inside of the
body is installed a reflector (12), the body (1)
by means of a diverting branch pipe (13) is
connected to a capacity (14) for regenerating
solution, equipped with a dispenser (15) for
Fenton reagent and connected by means of
a peristaltic pump (16) to the branch pipe
(17) for feeding the regenerating fluid, and to
the latter is also attached an air delivery device (18), to the bottom of the body is installed an ultrasonic generator (3), at the
same time between the generator (3) and the
quartz tube (8) are made brackets (4) for the
cartridge (5) subjected to regeneration.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*
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(54)

(57)

Установка для регенерации картриджа
с активированным углем или с минеральными сорбентами используемого
для отчистки воды от органических соединений
Изобретение относится к установкам для
регенерации картриджа с активированным
углем или с минеральными сорбентами
используемого для отчистки воды от органических соединений.
Согласно изобретению, установка состоит
из цилиндрического корпуса (1) с полукруглым днищем (2), соединенным патрубком (17) для подачи регенерирующей
жидкости, при этом корпус снабжен съемной крышкой (6) с патрубком (7) для отвода воздуха, с внутренней стороны крышки
(6) фиксирована кварцевая трубка (8) с
источником ультрафиолетовой радиации
(9), а с внутренней стороны корпуса установлен отражатель (12), корпус (1) посредством отводного патрубка (13) соединен с емкостью (14) для регенерирующего
раствора, снабженная дозатором (15) для
реагента Фентона и соединенная посредством перистальтического насоса (16) с
патрубком (17) для подачи регенерирующей жидкости, а к последнему присоединено и устройство (18) для подачи воздуха, на днище корпуса установлен ультразвуковой генератор (3), при этом между
генератором (3) и кварцевой трубкой (8)
выполнены кронштейны (4) для картриджа
(5) подвергнутого регенерации.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11)
(51)

321 (13) Y
Int. Cl.: B65D 6/02 (2006.01)
B65D 6/28 (2006.01)
(21) s 2010 0159
(22) 2009.03.13
(67)* a 2009 0033, 2010.09.24
(71)(72)(73) PETRICI Anatolie, MD
(74) SCOROGONOV Anatolii
(54) Capacitate de lemn
(57) Invenţia se referă la ambalaje şi poate fi utilizată
pentru păstrarea şi transportarea substanţelor lichide şi pulverulente.
Capacitatea de lemn include un corp (1) de formă tronconică sau de piramidă secţionată constituit din pereţi şi fund (2), precum şi o vrană (3) în
formă de dipiramidă, corpul (1) şi vrana (3) fiind
executate în proporţiile secţiunii de aur; totodată
pereţii şi fundul (2) corpului (1) sunt executaţi din
doage unite între ele cu adeziv cu feţele laterale,
care sunt executate cu şănţuleţe şi profiluri complementare triunghiulare, doagele pereţilor fiind
amplasate transversal axei verticale a corpului
(1). Pereţii corpului (1) sunt uniţi intre ei şi cu fundul (2) cu adeziv prin îmbinare oblică şi fixaţi cu
ştifturi de lemn (6). Vrana (3) reprezintă o continuare a corpului (1), iar în partea frontală a fundului (2) este executat un orificiu de curgere, dotat cu un cep (11).

(54)
(57)

Деревянная емкость
Изобретение относится к таре и может
быть использовано для хранения и перевозки жидких и сыпучих веществ.
Деревянная емкость включает корпус (1) в
форме усеченного конуса или пирамиды
состоящий из стен и дна (2), а также
шпунт (3) в форме дипирамиды, корпус (1)
и шпунт (3) выполнены в пропорциях золотого сечения; при этом стены и дно (2)
корпуса (1) выполнены из клепок соединенных между собой на клею боковыми
гранями, которые выполнены с треугольными комплементарными пазами и выступами, клепки стен расположены поперек
вертикальной оси корпуса (1). Стенки корпуса (1) соединены между собой и с днищем (2) на клею посредством косого стыка
и зафиксированы деревянными штифтами
(6). Шпунт (3) является продолжением
корпуса (1), а в торцевой части днища (2)
выполнено сливное отверстие, снабженное пробкой (11).
П. формулы: 2
Фиг.: 9

Revendicări: 2
Figuri: 9

(54)
(57)

*
* *
Wooden capacity
The invention relates to packages and can be
used for storage and transportation of liquid
and loose substances.
The wooden capacity includes a body (1) in the
form of truncated cone or pyramid consisting of
walls and bottom (2), as well as a bung (3) in the
form of dipyramid, the body (1) and the bung (3)
are made in the proportions of the golden section; at the same time the walls and bottom (2) of
the body (1) are made of staves connected between them by adhesive with the side faces,
which are made with triangular complementary
grooves and projections, the staves of the walls
are placed across the vertical axis of the body
(1). The walls of the body (1) are joined between
them and with the bottom (2) by adhesive by
means of an oblique joint and are fixed with
wooden pins (6). The bung (3) represents a continuation of the body (1), and in the frontal part of
the bottom (2) is made a drain hole, equipped
with a plug (11).
Claims: 2
Fig.: 9

(11)
(51)

322 (13) Y
Int. Cl.: C25B 1/02 (2006.01)
C25B 1/06 (2006.01)
C25B 11/03 (2006.01)
C25B 11/04 (2006.01)
C25B 11/10 (2006.01)
C01B 3/02 (2006.01)
B01D 53/00 (2006.01)
C25B 11/12 (2006.01)
(21) s 2010 0096
(22) 2010.05.24
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD

*
*
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COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga,
MD; DUCA Gheorghe, MD
Electrolizor compact pentru obţinerea
hidrogenului
Invenţia se referă la aparatele pentru obţinerea electrolitică a hidrogenului, care poate fi
utilizat în calitate de combustibil secundar
sau alternativ pentru motoarele cu ardere internă ale transportului automobilistic. Invenţia
de asemenea poate fi utilizată în industriile
chimică şi petrolieră.
Electrolizorul compact pentru obţinerea hidrogenului include un corp (1) cu un compartiment catodic central în flux dintr-un material
spumat volumic poros cu acoperire chimicocatalitică de nichel-reniu cu supratensiune
joasă de degajare a hidrogenului şi anozi (3)
plani perforaţi dintr-un material cu supratensiune înaltă de degajare a oxigenului; două
racorduri de evacuare (10) a electrolitului,
care comunică cu capetele inferioare cu o
capacitate de alimentare (7). Partea superioară a corpului este executată ca un capac în formă de cupolă (11) unit cu o cameră
semiinelară (12) cu racord de evacuare a hidrogenului (13), care comunică cu un canal
(14) cu o clapetă (15) amplasat orizontal
pentru separarea şi evacuarea oxigenului,
executate dintr-un material diamagnetic, totodată din exteriorul canalului (14) de partea
camerei semiinelare sunt amplasaţi magneţi
permanenţi (16), iar partea de mijloc a canalului este acoperită cu o bobină de rezistenţă
în două secţii cu acoperire termoizolatoare
(17) care formează două braţe ale unei punţi
neechilibrate, conectate cu rezistoare, un potenţiometru automat (18) cu scară a conţinutului procentual al oxigenului şi cu o sursă de
curent (19). Electrolizorul este dotat cu un
dispozitiv de dozare (6), un alimentator (4) cu
nivelmetru (5), precum şi cu o pompă de
recirculaţie (8) unită cu capacitatea de alimentare (7) şi compartimentul catodic.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
Compact electrolyzer for the production of
hydrogen
The invention relates to apparatuses for the
electrolytic production of hydrogen, which
can be used as auxiliary or alternative fuel
for internal combustion engines of automotive transport. The invention can also be
used in chemical and petrochemical industries.

INVENTIONS
The compact electrolyzer for the production
of hydrogen includes a body (1) with a central flow-type cathode compartment of volume-porous foam material with a chemicalcatalytic nickel-rhenium coating with low hydrogen release superpotential and flat perforated anodes (3) of a material with high oxygen release superpotential; two electrolyte
outlet pipes (10), communicating with the
lower ends with a feed capacity (7). The upper part of the body is made in the form of a
domed cap (11), connected to a semiring
chamber (12) with a hydrogen withdrawal
pipe (13), communicating with a horizontally
placed channel (14) with a shutter (15) for
separation and withdrawal of oxygen, made
of diamagnetic material, at the same time
outside the channel (14) from the end of the
semiring chamber are placed permanent
magnets (16), and the middle part of the
channel is covered with a two-section resistance winding with heat-insulating coating
(17) forming two arms of an unbalanced
bridge, connected to resistors, an automatic
potentiometer (18) with scale of the percentage content of oxygen and a power supply
(19). The electrolyzer is equipped with a metering device (6), a feeder (4) with a level
gauge (5), as well as a recirculating pump
(8), connected to the feed capacity (7) and
the cathode compartment.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Компактный электролизер для получения водорода
Изобретение относится к аппаратам для
электролитического получения водорода,
который может быть использован в качестве вспомогательного или альтернативного топлива для двигателей внутреннего
сгорания автомобильного транспорта.
Изобретение также может быть использовано в химической и нефтехимической
промышленностях.
Компактный электролизер для получения
водорода включает корпус (1) с центральным проточным катодным отделением из объемно-пористого пеноматериала с химико-каталитическим покрытием
никель-рений с низким перенапряжением
выделения водорода и плоские перфорированные аноды (3) из материала с высоким перенапряжением выделения кислорода; два выпускных патрубка (10) элек-
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тролита, нижними торцами сообщенных с
питательной емкостью (7). Верхняя часть
корпуса выполнена в виде куполообразного колпака (11), соединенного с полукольцевой камерой (12) с патрубком вывода
водорода (13), сообщенной с горизонтально расположенным каналом (14) с заслонкой (15) для отделения и вывода кислорода, выполненных из диамагнитного
материала, при этом снаружи канала (14)
со стороны полукольцевой камеры расположены постоянные магниты (16), а средняя часть канала покрыта двухсекционной
обмоткой сопротивления с теплоизоляционным покрытием (17), образующей два
плеча неуравновешенного моста, соединенных с резисторами, автоматическим
потенциометром (18) со шкалой процентного содержания кислорода и источником
питания (19). Электролизер оснащен дозирующим устройством (6), питателем (4)
с уровнемером (5), а также рециркуляционным насосом (8), соединенным с питательной емкостью (7) и катодным отделением.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11)
(51)

323 (13) Y
Int. Cl.: C30B 29/46 (2006.01)
C30B 29/66 (2006.01)
C30B 31/00 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)
C01G 29/00 (2006.01)
C01G 30/00 (2006.01)
H01B 13/06 (2006.01)
H01C 7/00 (2006.01)
H01L 35/16 (2006.01)
H01L 35/18 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
(21) s 2009 0236
(22) 2009.12.29
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) BODIUL Pavel, MD; NICOLAEVA Alibina,
MD; KONOPKO Leonid, MD; BOTNARI
Oxana, MD
(54) Microfir termoelectric în izolaţie de sticlă
(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a
microfirelor în izolaţie de sticlă cu coeficientul
forţei electromotoare constant.
Microfirul termoelectric în izolaţie de sticlă
din Bi1-xSbx dopat cu Te, unde x=0,10…0,15.
Concentraţia de Te este de 0,002 % at.
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea microfirului cu coeficientul forţei electromotoare
constant, într-un interval de temperaturi de
100…150 K.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Thermoelectric microwire in glass insulation
The invention relates to the technology for
obtaining microwires in glass insulation with
a stable coefficient of electromotive force.
The thermoelectric microwire in glass insulation of Bi1-xSbx doped with Te, where
x=0.10…0.15. The concentration of Te is
0.002% at.
The result of the invention consists in obtaining a microwire with a stable coefficient of
electromotive force, in a temperature range
of 100…150 K.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*

*
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Термоэлектрический микропровод в
стеклянной изоляции
Изобретение относится к технологии получения микропроводов в стеклянной
изоляции с устойчивым коэффициентом
электродвижущей силы.
Термоэлектрический микропровод в стеклянной изоляции из Bi1-xSbx легированным
Te, где х = 0,10…0,15. Концентрация Te
составляет 0,002 % at.
Результат изобретения состоит в получении микропровода с устойчивым коэффициентом электродвижущей силы, в диапазоне температур 100…150 К.

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

324 (13) Y
Int. Cl.: E04C 1/00 (2006.01)
E04C 5/10 (2006.01)
(21) s 2010 0066
(22) 2010.04.15
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) TARNOVSCHI Constantin, MD;
CORLĂTEANU Nina, MD; TARNOVSCHI
Andrei, MD; AXSENTI Ion, MD
(54) Procedeu de fabricare a blocului monolit
de gabarite mari din piatră naturală
(57) Invenţia se referă la construcţie, în particular
la procedeele de fabricare a blocurilor monolite de gabarite mari din piatră naturală.
Procedeul de fabricare a blocului monolit de
gabarite mari din piatră naturală include marcarea prealabilă a blocului în carieră, forarea
unor sonde verticale sau înclinate pe diagonalele blocului, executarea scobiturii pentru
ancora unui dispozitiv de armare, introducerea în fiecare sondă cu partea inferioară a
unei vergi de armare filetate a dispozitivului
de armare, fixarea fiecărui capăt inferior al
vergilor de armare cu ancore, pretensionarea
dispozitivului de armare, fixarea pretensionării cu o buclă executată în partea
superioară a vergii de armare, umplerea
sondelor cu mortar de ciment şi tăierea blocului după consolidarea mortarului de ciment.
Revendicări: 1
Figuri: 4
*
*
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Process for manufacturing large-size monolithic block of natural stone
The invention relates to construction, in particular to processes for manufacturing largesize monolithic blocks of natural stone.
The process for manufacturing large-size
monolithic block of natural stone includes the
preliminary marking of the block in the stone
pit, drilling of vertical or inclined wells along
the diagonals of the block, making of a
groove for the anchor of a reinforcing device,
introduction into each well with the lower end
of a threaded reinforcing bar of the reinforcing device, fixation of each lower end of the
reinforcing bars with anchors, prestressing of
the reinforcing device, fixation of prestressing
with a loop, made in the upper part of the
reinforcing bar, filling of wells with cement
mortar and sawing of the block after the solidification of the cement mortar.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)

(57)

*
* *
Способ изготовления крупногабаритного монолитного блока из природного
камня
Изобретение относится к строительству, в
частности к способам изготовления крупногабаритных монолитных блоков из природного камня.
Способ изготовления крупногабаритного
монолитного блока из природного камня
включает предварительную маркировку
блока в карьере, разбуривание вертикальных или наклонных скважин по диагоналям блока, выполнение паза для анкера
армирующего устройства, введение в каждую скважину нижним концом резьбового армирующего прутка армирующего устройства, закрепление каждого нижнего
конца армирующих прутков анкерами,
преднапряжение армирующего устройства, закрепление преднапряжения петлей,
выполненной в верхней части армирующего прутка, заполнение скважин цементным раствором и распиливание блока после затвердения цементного раствора.
П. формулы: 1
Фиг.: 4
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Int. Cl.: E04H 12/30 (2006.01)
E03B 11/12 (2006.01)
(21) s 2010 0090
(22) 2010.05.18
(71)(72)(73) CEAPA Grigore, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Procedeu de amortizare a oscilaţiilor
seismice ale castelului de apă şi castel de
apă
(57) Invenţia se referă la construcţie şi poate fi
aplicată la construirea castelelor de apă în
raioanele cu seismicitate activă.
Procedeul de amortizare a oscilaţiilor seismice ale castelului de apă constă în formarea în interiorul rezervorului pentru apă a
unor volume locale mici orientate în direcţie
verticală, care comunică unul cu celălalt, prin
formarea unui grilaj din elemente orientate
vertical, care se intersectează.
Castelul de apă conţine rezervor pentru apă
(1), amplasat pe suport (2), instalat pe fundament (3). În interiorul rezervorului (1) este
montat un grilaj (4) din elemente orientate
vertical care se intersectează. Grilajul (4)
poate fi executat pe toată înălţimea rezervorului (1) sau în formă de despărţitură tridimensională cu o capacitate de plutire
pozitivă şi instalată orizontal în interiorul rezervorului (1) cu posibilitatea deplasării verticale. Grilajul (4) în formă de despărţitură plutitoare poate fi montat în ghidajele verticale
(5), fixate în interiorul rezervorului (1).
Rezultatul constă în mărirea rezistenţei la cutremur a castelului de apă pe baza micşorării
sarcinilor orizontale şi de flexiune asupra suportului şi fundamentului.
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Revendicări: 6
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Process for damping the seismic oscillations of the water tower and water tower
The invention relates to the construction and
can be used in the construction of water towers in seismically active areas.
The process for damping the seismic oscillations of the water tower consists in the formation inside the water tank of small local
volumes oriented in vertical direction, communicating with each other, by forming a grillage of intersecting vertically oriented elements.
The water tower contains a water tank (1)
placed on a support (2), installed on a foundation (3). Inside the tank (1) is mounted a
grillage (4) of intersecting vertically oriented

elements. The grillage (4) may be made on
the entire height of the tank (1) or in the form
of a three-dimensional partition with positive
buoyancy and horizontally installed inside the
tank (1), with the possibility of vertical
movement. The grillage (4) in the form of
floating partition can be mounted in vertical
guides (5), fixed inside the tank (1).
The result is to increase the earthquake resistance of the water tower at the expense of
horizontal and bending loads on the support
and foundation.
Claims: 6
Fig.: 4

(54)

(57)

*
* *
Способ гашения сейсмических колебаний водонапорной башни и водонапорная башня
Изобретение относится к строительству и
может найти применение при возведении
водонапорных башен в сейсмически активных районах.
Способ гашения сейсмических колебаний
водонапорной башни заключается в формировании внутри емкости для воды ориентированных в вертикальном направлении сообщающихся друг с другом малых
локальных объёмов путем формирования
решётки из пересекающихся вертикально
ориентированных элементов.
Водонапорная башня содержит емкость
для воды (1), размещенную на опоре (2),
установленной на фундаменте (3). Внутри
ёмкости (1) смонтирована решетка (4) из
пересекающихся вертикально ориентированных элементов. Решетка (4) может
быть выполнена на всю высоту емкости
(1) или в виде трехмерной перегородки,
обладающей положительной плавучестью
и установленной внутри ёмкости (1) горизонтально, с возможностью вертикального
перемещения. Решетка (4) в виде плавучей перегородки может быть смонтирована в вертикальных направляющих (5), закрепленных внутри ёмкости (1).
Результат состоит в повышении сейсмостойкости водонапорной башни за счет
снижения горизонтальных и изгибающих
нагрузок на опору и фундамент.
П. формулы: 6
Фиг.: 4
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The roller-blade hydraulic machine contains
a body (1) with jaws (2), in the cylindrical
bores (3) and (4) of which are installed a rotor (5) with blades (9) and closing rollers (7).
On the surfaces of the rotor (5) and closing
rollers (7) are installed permanent magnets
(6) and (8) with the possibility of forming the
contactless magnetic interaction between the
magnets of the rotor (5) and closing rollers
(7) and transmitting the synchronizing rotation from the rotor (5) to the closing rollers (7)
with unloading of the latter of the hydraulic
axial forces.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

(11)
(51)

326 (13) Y
Int. Cl.: F04C 2/00 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
H01F 7/02 (2006.01)
(21) s 2010 0120
(22) 2010.07.08
(71)(73) CARABADJAC Constantin, MD
(72) CARABADJAC Constantin, MD; BAIDAUS
Pavel, MD; COCHIDCO Andrei, MD
(74) SÎSOEVA Valentina
(54) Maşină hidraulică cu role şi palete
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în
particular la maşinile hidraulice cu role şi palete.
Maşina hidraulică cu role şi palete conţine
carcasă (1) cu fălci (2), în strunjirile interioare
cilindrice (3) şi (4) ale cărora sunt amplasate
un rotor (5) cu palete (9) şi role fixatoare (7).
Pe suprafeţele rotorului (5) şi rolelor fixatoare
(7) sunt instalaţi magneţi permanenţi (6) şi
(8) cu posibilitatea formării interacţiunii magnetice fără contact între magneţii rotorului (5)
şi rolelor fixatoare (7) şi transmiterii rotirii sincronizate de la rotor (5) la rolele fixatoare (7)
cu descărcarea ultimelor de forţele axiale hidraulice.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)
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* *
Roller-blade hydraulic machine
The invention relates to mechanical engineering, in particular to roller-blade hydraulic
machines.

*
* *
Ролико-лопастная гидромашина
Изобретение относится к машиностроению, в частности к ролико-лопастным гидромашинам.
Ролико-лопастная гидромашина содержит
корпус (1) со щеками (2), в цилиндрических расточках (3) и (4) которых установлены ротор (5) с лопастями (9) и роликизамыкатели (7). На поверхностях ротора
(5) и роликов-замыкателей (7) установлены постоянные магниты (6) и (8) с возможностью формирования бесконтактного
магнитного взаимодействия между магнитами ротора (5) и роликов-замыкателей
(7) и передачи синхронизирующего вращения от ротора (5) к роликам-замыкателям (7) с разгрузкой последних от гидравлических осевых сил.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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327 (13) Y
Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
B23H 3/00 (2006.01)
B23H 9/00 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)
B23H 7/00 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
C25D 5/02 (2006.01)
(21) s 2010 0054
(22) 2010.03.23
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir,
MD; PARAMONOV Anatolii, MD; COVALI
Alexandr, MD; ADAMCIUC Arcadii, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Procedeu de identificare a obiectului electroconductor cilindric cav şi electrodsculă pentru aplicarea imaginii individuale prin metoda electrochimică
(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor
informaţionale şi poate fi utilizată pentru formarea marcajelor de identificare prin prelucrarea electrochimică a metalelor şi crearea
bazelor de date ale resurselor materiale solide, în special, a ţevilor de artilerie de calibru
mediu şi mare.
Procedeul de identificare a obiectului electroconductor cilindric cav include executarea
unor caneluri elicoidale în cavitatea obiectului electroconductor, aplicarea în cavitatea
obiectului a unui marcaj de identificare, format dintr-o grilă de coordonate, un număr de
identificare şi o imagine individuală, care
este executată în formă de cod de bare aplicate într-o canelură elicoidală şi puncte de
reper aplicate pe partea frontală a obiectului
prin metoda electrochimică, în care electrodul-sculă şi obiectul sunt conectate la o
sursă de curent, totodată în interstiţiul dintre
acestea se debitează electrolit. Grila de
coordonate se formează pe baza canelurii
elicoidale cu reperarea ei informaţională la
punctele de reper aplicate pe obiect. Marcajul obţinut se înregistrează în memoria computerului. Identificarea obiectului se realizează prin compararea marcajului de pe
obiectul identificat cu cel înregistrat anterior.
Electrodul-sculă pentru aplicarea imaginii individuale prin metoda electrochimică include
un suport dielectric cilindric (1) executat cu
caneluri elicoidale şi cu un orificiu (7) de debitare a electrolitului şi din două porţiuni,
între care este fixat un element de lucru (2),
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executat cu caneluri elicoidale, care sunt prelungiri ale canelurilor elicoidale ale ambelor
porţiuni ale suportului dielectric (1). Proeminenţele elicoidale (5) ale elementului de lucru
(2) sunt dotate cu un set (4) de elemente
schimbabile alternante pe lăţime, executate
din materiale electroconductor şi dielectric,
care alternează, totodată elementele din material electroconductor sunt unite cu polul
negativ al sursei de curent.
Revendicări: 3
Figuri: 4

(54)

(57)

*
* *
Method for identifying a hollow cylindrical
electrically conducting object and tool
electrode for applying an individual pattern by the electrochemical method
The invention relates to the field of information
technologies and can be used to form identification tags by the electrochemical working of
metals and the creation of databases of solid
material resources, in particular artillery barrels of medium and large caliber.
The method for identifying a hollow cylindrical electrically conducting object includes the
execution of helical grooves in the cavity of
an electrically conducting object, application
in the cavity of the object of an identification
tag, composed of a coordinate grid, an identification number and an individual pattern,
which is designed as a bar code applied into
a single helical groove and reference points
applied on the face of the object by the electrochemical method, in which the tool electrode and the object are connected to a power supply, at the same time in the gap between them is served the electrolyte. The
coordinate grid is formed on the base of the
helical groove with its information bound to
the reference points, applied on the object.
The obtained tag is recorded in the computer
memory. The identification of the object is
realized by comparing the tag on the identification object with the earlier recorded one.
The tool electrode for applying an individual
pattern by the electrochemical method includes a dielectric cylindrical holder (1),
made with helical grooves and an electrolyte
feeding hole (7) and of two parts, between
which is fixed a working element (2), made
with helical grooves, which are the continuation of the helical grooves of both parts of the
dielectric holder (1). The helical protrusions
(5) of the working element (2) are equipped
with a set (4) of replaceable alternating
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across the width elements, made of alternating conductive and dielectric materials, at the
same time the conductive elements are connected to the negative pole of the power
supply.
Claims: 3
Fig.: 4

(54)

(57)
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*
* *
Способ идентификации полого цилиндрического
электропроводящего
объекта и электрод-инструмент для
нанесения индивидуальной картинки
электрохимическим способом
Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано для формирования идентификационных меток посредством электрохимической обработки металлов и создания
баз данных твердых материальных ресурсов, в частности артиллерийских стволов
среднего и крупного калибра.
Способ идентификации полого цилиндрического электропроводящего
объекта
включает выполнение винтовых канавок в
полости электропроводящего объекта,
нанесение в полости объекта идентификационной метки, составленной из координатной сетки, идентификационного номера и индивидуальной картинки, которая
выполнена в виде штрих-кода, нанесенного в одной винтовой канавке, и реперных
точек, нанесенных на торце объекта электрохимическим способом, в котором электрод-инструмент и объект подключены к

INVENTIONS
источнику питания, при этом в зазор между ними подается электролит. Координатная сетка формируется на основание винтовой канавки с ее информационной привязкой к реперным точкам, нанесенным
на объект. Полученная метка регистрируется в памяти ЭВМ. Идентификация объекта реализуется путем сравнения метки с
идентификационного объекта с раннее
зарегистрированной.
Электрод-инструмент для нанесения индивидуальной картинки электрохимическим способом включает диэлектрическую
цилиндрическую державку (1), выполненную с винтовыми канавками и отверстием
(7) для подачи электролита и из двух частей, между которыми закреплен рабочий
элемент (2), выполненный с винтовыми
канавками, которые являются продолжением винтовых канавок обеих частей диэлектрической державки (1). Винтовые
выступы (5) рабочего элемента (2) снабжены набором (4) сменных чередующихся
по ширине элементов, выполненных из
чередующихся токопроводящих и диэлектрических материалов, при этом токопроводящие элементы соединены с отрицательным полюсом источника питания.
П. формулы: 3
Фиг.: 4
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2010.12.31
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1

2
MD

3
4031

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
C2

2
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C1

3
4

IT
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4037
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C1
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MD
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C1

6

MD

4041

C2

7

MD
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C1

8

MD
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C2

9

MD

4044

C1

10

MD

4045

C2

11

MD

4046

C2

(51) Indici de clasificare

5
C25C 1/12 (2006.01)
C25C 5/02 (2006.01)
B22F 9/02 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
C07J 51/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A47J 27/08 (2006.01)
A61G 10/02 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/72 (2006.01)
A61G 10/02 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/72 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
C02F 1/36 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 251/02 (2006.01)
C07C 215/12 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/86 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
C07C 53/10 (2006.01)
C07C 229/08 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)
B23H 3/00 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
B23H 7/00 (2006.01)
B23H 7/38 (2006.01)
H01B 1/00 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01B 13/00 (2006.01)
H01B 13/012 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
a 2008 0268

7
2008.10.30

8
4/2010

a 2009 0131

2009.10.01

5/2010

a 2007 0177
a 2009 0115

2005.11.29
2009.11.05

5/2010
5/2010

a 2009 0132

2009.12.09

5/2010

a 2008 0277

2008.11.10

5/2010

a 2009 0129

2009.11.23

5/2010

a 2010 0006

2010.01.18

5/2010

a 2009 0130

2009.12.03

5/2010

a 2008 0269

2008.10.30

5/2010

a 2009 0139

2009.12.23

5/2010
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
eliberate la 2010.12.31
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
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1
1
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A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/02 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
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A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
C02F 3/04 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C02F 9/14 (2006.01)
C02F 101/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
C13D 1/02 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
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C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
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C25D 3/20 (2006.01)
C25B 11/03 (2006.01)
F16L 33/22 (2006.01)
G03G 5/022 (2006.01)
G03G 5/09 (2006.01)
G03G 5/00 (2006.01)
G03G 5/04 (2006.01)
G03G 5/043 (2006.01)
H02M 3/337 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)

6
s 2009 0204

7
2009.10.30

8
5/2010

s 2010 0002
s 2009 0159

2009.12.30
2009.09.04

5/2010
5/2010

s 2009 0109

2009.06.11

5/2010

s 2010 0032
s 2009 0068

2009.02.26
2009.04.24

5/2010
5/2010

s 2010 0047

2007.10.16

5/2010
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 39-XVI
din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante.
În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire
conformă cu prevederile Legii.
Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant şi trebuie
să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 33 din Lege.
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se
aﬂă în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot ﬁ consultate sau se pot comanda cópii, contra cost.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet pentru soi de plantă depuse, brevetele
pentru soi de plantă acordate şi brevetele pentru soi de plantă eliberate conform procedurii naţionale.

T

he legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in with the
Law No. 39-XVI of February 29, 2008 on the Protection of Plant Varieties.
In accordance with this Law, variety patents shall be granted by AGEPI and shall certify the priority
of the variety, the authorship of the breeder and the exclusive right of the patent owner in the variety. The
plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable and shall be designated by
a denomination in accordance with the provisions of the Law.
The variety patent application shall be ﬁled with the AGEPI by any person who, according to Art. 11
and 12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative and shall fulfill the
requirements speciﬁed in Art. 33 of the Law.
Documents concerning the variety patent applications, the information on which is published in BOPI,
are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or copies may be ordered
for payment of an additional fee.
Data concerning the ﬁled plant variety applications, the granted plant variety patents and the plant
variety patents issued according to the national procedure are published in the present Section.

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным
и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в
BOPI, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для
платного изготовления копий.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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PLANT VARIETIES

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
PLANT VARIETIES PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патенты на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of rejected plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных патентов на сорт растения
MG9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. cererii /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No.

Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата предоставления

2
v 2001 0015 /
2001.02.16

3
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE
CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD

Название вида
(Ботанический
таксон)
4
GALEGA
(Galega officinalis L.)

5
ATLANT

6
81 / 2011.01.31

VIOLETA

82 / 2011.01.31

1
1

2

v 2003 0050 /
2003.06.30

b. ZAIŢEV Tamara, MD;
PROCOFIEV Irina, MD;
AVĂDĂNII Larisa, MD;
CEBAN Nadejda, MD;
LUNGU Nina, MD
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE
CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD
b. AVĂDĂNII Larisa, MD;
PROCOFIEV Irina, MD;
CRÎSIN Maria, RU

Galega herb
(Galega officinalis L.)
Козлятник
(Galega officinalis L.)

MĂZĂRICHE
DE TOAMNĂ
(Vicia villosa Roth.)
Hairy Vetch
(Vicia villosa Roth.)
Вика мохнатая
(Vicia villosa Roth.)
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III
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI
în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor.
În conformitate cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI.
Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii
pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.
În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile
reînnoite prin procedura naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce se
referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html sau
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

T

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration thereof with the AGEPI in accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the
Protection of Trademarks.
According to this Law the trademark is certified by a certificate on registration granted by the AGEPI.
The certificate on registration confirms the priority date of the trademark and the exclusive right of the
owner of the trademark for goods and services included in the certificate.
Data on the field trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the
national procedure shall be published in this Section.
The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French,
English and Spanish in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International
Marks / Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales”. The Gazette includes all relevant data on new
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html or
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html and on the DVD carrier in the AGEPI library.
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TRADEMARKS

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 60
(111) Numărul de ordine al înregistrării
Serial number of the registration
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Serial number of the renewal
(151) Data înregistrării
Date of registration
(156) Data reînnoirii
Date of renewal
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
Expected duration of the registration/renewal
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of registration validity
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity
(210) Numărul de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Filing date of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a cererii iniţiale
Filing date of the initial application
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the initial application, code according to the WIPO Standard ST. 3
(441) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute acesibile publicului
Date of availability for public of the non-examined application
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of availability for public of registration data
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
List of goods if not classified
(511) Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv
Marks elements to which the exclusive rights do not extend
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale
mărcilor (Clasificarea de la Viena)
Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproducerea mărcii
Reproduction of the mark
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
Indication of the fact that the mark is the state property
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification
(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark
(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile
Sound mark, including characteristics
(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, expirare a protecţiei)
Date of registration of any transaction relating to the application for registration or registrations (for
example: change of the owner right, modification of the name or address, withdrawal, assignment of the
protection, expiration of protection
(591) Indicarea culorilor revendicate
Indication of colors claimed
(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
Number and date of filing the other prior art applications according to the legislation
(730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of the applicant or the holder of the registration, code according to the WIPO Standard ST. 3
(740) Numele reprezentantului
Name of the representative
(750) Adresa pentru corespondenţă
Address for correspondence
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Name and address of the previous applicant or holder of the registration (in case of changing the holder)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or previous address of the applicant or holder (without changing the holder)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
Name and address of the licensee
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the
document, application filing date, the code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 din
Lege.

Î

Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă
poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege.

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks an application
for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in person or through a representative.
The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 30
of the Law.
Any person concerned may present, within three months following the date of publication of the data
concerning the filed apllication, with the AGEPI written reasoned observations concerning the refusal
of the registration of a trademark in accordance with Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition
against the registration of a trademark on the ground of provisions of Art. 8 of the Law.
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MĂRCI
(210) 027562
(220) 2010.08.05
(730) CITY GIFT S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Ion Creangă nr. 39/2,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®".
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
(531) CFE(5) 02.09.17; 27.05.13.

MD - BOPI 1/2011
(210) 027563
(220) 2010.08.05
(730) CITY GIFT S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Ion Creangă nr. 39/2,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®".
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee.
(531) CFE(5) 02.09.17; 27.05.13; 28.05.00.

(210) 027610
(220) 2010.08.13
(730) Purolator Filters NA LLC, US
3200 Natal Street, Fayetteville, North Carolina
28306, Statele Unite ale Americii
(540)
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(511) NCL(9)
04 - lichide pentru mijloace de transport şi motoare, în special uleiuri, lubrifianţi, aditivi (nechimici) pentru carburanţi de motoare;
07 - filtre şi sisteme de filtrat pentru motoare, motoare sau maşini pentru filtrarea lichidelor şi
gazelor, în special filtre de ulei, filtre centrifugale de ulei, precum şi blocuri pentru filtre de
ulei, filtre de aer, filtre de carburant, filtre de
carburant în linie, filtre de carburant imersate,
filtre diesel, blocuri pentru filtre diesel, filtre de
negru de fum, filtre de ulei cu angrenaj, filtre
pentru sisteme de spălat, filtre pe bază de
carbamidă; centrifuge; filtre pentru maşini de
prelucrat cu scântei electrice (numite de asemenea maşini de prelucrat prin electroerodare); filtre pentru lichide hidraulice; filtre hidraulice, care funcţionează sub depresiune; filtre
hidraulice de presiune înaltă; filtre hidraulice
pentru ţevi de scurgere de retur; filtre colectoare de grăsimi (separatoare de uleiuri şi
praf); elemente ale separatoarelor pneumatice de ulei; materiale filtrante pentru filtrele
menţionate;
12 - filtre şi sisteme de filtrat pentru mijloace de
transport, precum şi elemente filtrante pentru
filtrarea lichidelor şi gazelor, în special filtre de
aer, filtre de aer pentru salon, filtre pe bază de
cărbune activ, filtre pentru ventilarea rezervorului de combustibil, filtre pe bază de
carbamidă, filtre de ulei cu angrenaj, filtre
pentru amplificator hidraulic de direcţie, filtre
pentru sisteme de frânare, filtre pentru suspensii hidraulice, filtre pentru lichid de răcire,
filtre pentru sisteme de spălat, filtre pentru
tratamentul aerului comprimat, filtre pentru
lichide hidraulice, filtre hidraulice, care funcţionează sub depresiune, filtre hidraulice de
presiune înaltă; filtre hidraulice pentru ţevi de
scurgere de retur; materiale filtrante pentru
filtrele menţionate; centrifuge; elemente ale
separatoarelor pneumatice de ulei; filtre colectoare de grăsimi (separatoare de uleiuri şi
praf); blocuri uscătoare de aer şi/sau blocuri
uscătoare de aer pentru uscarea gazelor cu
ajutorul absorbanţilor pentru lichide; blocuri
uscătoare de aer pentru uscarea şi separarea
pneumatică de ulei a curenţilor de gaze.
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(210) 027611
(220) 2010.08.13
(730) Purolator Filters NA LLC, US
3200 Natal Street, Fayetteville, North Carolina
28306, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
04 - lichide pentru mijloace de transport şi motoare, în special uleiuri, lubrifianţi, aditivi (nechimici) pentru carburanţi de motoare;
07 - filtre şi sisteme de filtrat pentru motoare, motoare sau maşini pentru filtrarea lichidelor şi
gazelor, în special filtre de ulei, filtre centrifugale de ulei, precum şi blocuri pentru filtre de
ulei, filtre de aer, filtre de carburant, filtre de
carburant în linie, filtre de carburant imersate,
filtre diesel, blocuri pentru filtre diesel, filtre de
negru de fum, filtre de ulei cu angrenaj, filtre
pentru sisteme de spălat, filtre pe bază de
carbamidă; centrifuge; filtre pentru maşini de
prelucrat cu scântei electrice (numite de asemenea maşini de prelucrat prin electroerodare); filtre pentru lichide hidraulice; filtre hidraulice, care funcţionează sub depresiune; filtre
hidraulice de presiune înaltă; filtre hidraulice
pentru ţevi de scurgere de retur; filtre colectoare de grăsimi (separatoare de uleiuri şi
praf); elemente ale separatoarelor pneumatice de ulei; materiale filtrante pentru filtrele
menţionate;
12 - filtre şi sisteme de filtrat pentru mijloace de
transport, precum şi elemente filtrante pentru
filtrarea lichidelor şi gazelor, în special filtre de
aer, filtre de aer pentru salon, filtre pe bază de
cărbune activ, filtre pentru ventilarea rezervorului de combustibil, filtre pe bază de
carbamidă, filtre de ulei cu angrenaj, filtre
pentru amplificator hidraulic de direcţie, filtre
pentru sisteme de frânare, filtre pentru suspensii hidraulice, filtre pentru lichid de răcire,
filtre pentru sisteme de spălat, filtre pentru
tratamentul aerului comprimat, filtre pentru
lichide hidraulice, filtre hidraulice, care funcţionează sub depresiune, filtre hidraulice de
presiune înaltă; filtre hidraulice pentru ţevi de
scurgere de retur; materiale filtrante pentru

MĂRCI
filtrele menţionate; centrifuge; elemente ale
separatoarelor pneumatice de ulei; filtre colectoare de grăsimi (separatoare de uleiuri şi
praf); blocuri uscătoare de aer şi/sau blocuri
uscătoare de aer pentru uscarea gazelor cu
ajutorul absorbanţilor pentru lichide; blocuri
uscătoare de aer pentru uscarea şi separarea
pneumatică de ulei a curenţilor de gaze.

MD - BOPI 1/2011
(210) 027683
(220) 2010.08.24
(730) ARCOR S.A.I.C., AR
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of
Cordoba, Argentina
(540)

(531) CFE(5) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.11.

(210) 027659
(220) 2010.09.06
(730) SENTAU S.R.L., MD
Str. Haltei nr. 21/3,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®".
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 01.15.09; 08.01.19; 26.01.02; 26.01.04;
26.01.18; 27.05.03.

(210) 027684
(220) 2010.08.24
(730) ARCOR S.A.I.C., AR
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of
Cordoba, Argentina
(540)

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.24.
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(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.18; 26.02.05;
26.11.12; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 027687
(220) 2010.08.24
(730) Hyundai Motor Company, KR
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137938, Republica Coreea
(540)

(511) NCL(9)
12 - vehicule terestre; mijloace de transport cu
motor, autoturisme; camioane; furgonete;
autobuze; ambulanţe; dispozitive de transmisie ataşate în interiorul maşinii care permit
comunicarea cu sursele externe în timpul
funcţiunii; dispozitive ataşabile de transmitere
a informaţiei pentru automobile; dispozitive
ataşabile de automonitorizare pentru verificarea automobilelor; piese şi accesorii pentru
toate produsele sus-menţionate.

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

(540)
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027716
2010.09.01
m2010 02844
2010.03.01
UA
NEOWIZ GAMES CO., LTD., KR
8F, NEOWIZ TOWER, 192-2, Gumi-dong,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Republica Coreea

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
09 - mijloace programabile (software) de calculator, şi anume mijloace programabile (software) de calculator care pot fi copiate de pe Internet pentru jocuri interactive on-line de calculator şi jocuri video; mijloace programabile
(software) de calculator folosite pentru copierea de pe Internet a muzicii, înregistrărilor
sonore şi înregistrărilor video; mijloace programabile (software) de calculator folosite
pentru prestarea on-line a serviciilor de şuetă
şi on-line a panourilor informative electronice
referitoare la muzică, video şi industria divertismentului; înregistrări de sunete muzicale;
înregistrări video muzicale; mijloace programabile (software) de calculator folosite în
aplicaţiile de autor, copierea, transmiterea,
recepţia, editarea, extragerea, cifrarea, descifrarea, programarea, reproducerea, stocarea
şi organizarea muzicii şi a conţinutului audio,
video, textual şi multimedia legat de divertisment; baze de date de calculator; date de
calculator înregistrate; mijloace programabile
(software) pentru colectarea şi administrarea
datelor; cărţi electronice, reviste electronice,
ziare electronice;
41 - servicii de divertisment, şi anume asigurarea
cu jocuri interactive on-line de calculator şi
video, care nu pot fi copiate de pe Internet,
dejucat prin reţeaua globală de calculatoare;
servicii de divertisment, şi anume asigurarea
on-line cu facilităţi interactive de amuzament,
pentru a acorda utilizatorilor posibilitatea de a
copia de pe Internet conţinut audio, video,
textual şi orice alt conţinut multimedia, inclusiv
muzică, concerte, inclusiv concerte muzicale,
video, radio, televiziune, ştiri sportive, jocuri,
jocuri de calculator şi jocuri video, evenimente
culturale şi alte programe referitoare la divertisment prin reţeaua globală de calculatoare;
asigurarea programării curente a divertismentului şi muzicii în reţeaua globală de calculatoare; servicii de divertisment, şi anume asigurarea cu conţinut multimedia de divertisment, în particularitate muzică, concerte, video, radio, televiziune, divertisment şi ştiri
sportive, evenimente sportive, jocuri, jocuri de
calculator şi video, evenimente culturale şi
alte programe legate de divertisment a utilizatorilor de reţele de comunicaţie sau a echipamentului (hardware) electronic şi de comunicaţie; publicaţii electronice on-line (care nu
pot fi copiate de pe Internet); servicii referitoare la educaţie şi divertisment de asigurare cu
mijloace media electronice sau informaţie
referitoare la Internet sau alte reţele de comunicaţie.

MĂRCI
(210) 027739
(220) 2010.09.06
(730) BELLA BULGARIA AD, BG
9 Momchil Voivoda Street, Plovdiv 4003,
Bulgaria
(540)

MD - BOPI 1/2011
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente; infuzii nemedicinale;
produse de cofetărie congelate; îngheţată
comestibilă; maioneză;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; administrare; reunirea pentru terţi a unei varietăţi de produse, şi
anume produse alimentare, băuturi, bunuri de
uz casnic (cu excepţia transportării acestora),
permiţând clienţilor să vizualizeze cu uşurinţă
şi să achiziţioneze aceste bunuri; servicii de
comercializare angro şi cu amănuntul a produselor alimentare.
(531) CFE(5) 24.07.01; 26.04.06; 26.11.01; 27.05.03;
29.01.13.

(210) 027752
(220) 2010.09.09
(730) TOPALO Arcadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb, azuriu.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; ambalaje
din plastic şi hârtie pentru produse alimentare;
hârtie, pamflete şi broşuri; materiale de publicitate realizate din hârtie;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne conservate, congelate; fructe şi legume
uscate şi fierte; jeleuri, gemuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; caşcaval; uleiuri
şi grăsimi comestibile; ulei de măsline, margarină, ulei de palmier; cârnaţi, şuncă, bile din
carne; produse din carne gata pentru consum;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
cafea artificială; făină şi preparate făcute din
cereale; produse de patiserie congelate, aluat, ştrudel, copturi din foietaj, ştrudel congelat,
produse congelate, aluat; sandvişuri congelate; pizza; aluat pentru pizza; foietaj, banica
(produs naţional de culinărie), pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, gheaţă; miere, sirop

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
35 - comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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TRADEMARKS

(210) 027753
(220) 2010.09.09
(730) BERDAN Vadim, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 10, ap. 121,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(9)
35 - comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe;

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

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 27.01.06; 27.05.01.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027780
(220) 2010.09.15
(730) CUZNEŢOV Veronica, MD
Str. Miron Costin nr. 18, ap. 97,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027781
(220) 2010.09.15
(730) STARODUBOV Iurii, MD
Str. Miron Costin nr. 8, ap. 16,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 027790
(220) 2010.09.14
(730) WISEN
INTERNATIONAL
INDUSTRIES
LTD., HK
Flat 3, 19/F., New Com. Centre, 19 On Sum
Str., Shatin, N. T., Hong Kong
(540)

(511) NCL(9)
04 - combustibili, carburanţi; gaz combustibil;
combustibili minerali şi pe bază de alcool;
11 - aprinzătoare; aprinzătoare de gaz; arzătoare;
34 - rezervoare de gaz pentru brichete; brichete
pentru fumători; cremene;
35 - organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale
sau publicitare; prezentare de produse;
studiul pieţei (marketing); servicii prestate de
agenţii de import-export; publicitate; difuzare
(distribuire) de eşantioane; promovarea vânzărilor pentru terţi; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; servicii de aprovizionare
pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi); sistematizarea informaţiilor în fişiere electronice, gestiunea fişierelor
informatice.

MĂRCI
(210) 027794
(220) 2010.09.15
(730) HVOROSTEANOVA Irena, MD
Str. Sprîncenoaia nr. 6/3, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2011
(210) 027796
(220) 2010.09.15
(730) HVOROSTEANOVA Irena, MD
Str. Sprîncenoaia nr. 6/3, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
SILE CORINA, MD
Bd. Dacia nr. 49/1, ap. 15,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027795
(220) 2010.09.15
(730) HVOROSTEANOVA Irena, MD
Str. Sprîncenoaia nr. 6/3, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
SILE CORINA, MD
Bd. Dacia nr. 49/1, ap. 15,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027797
(220) 2010.09.15
(730) FURCULIŢĂ Iurie, MD
Str. Miron Costin nr. 18, bloc 1, ap. 31,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(511) NCL(9)
35 - comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe.

TRADEMARKS
de restaurante cu autoservire; servicii prestate de snack-baruri; servicii prestate de restaurante şi baruri, inclusiv chioşcuri şi locuri ce
oferă mâncare la pachet; furnizarea mâncărurilor preparate; prepararea alimentelor sau
mâncărurilor pentru consum în interiorul şi în
afara localului.

(531) CFE(5) 03.01.14; 05.05.04; 05.05.19; 26.04.01;
27.05.01.

(210) 027802
(220) 2010.09.16
(730) Burger King Corporation, US
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; hamburgeri; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; gustări; şuncă; brânză;
cartofi prăjiţi; chipsuri din cartofi; coji de cartofi; file de peşte; mâncăruri pe bază de peşte; lapte, cocteiluri din lapte, băuturi pe bază
de lapte; murături; castraveciori; cepe; mâncăruri preparate şi ingrediente pentru mâncăruri; supe; ouă, deserturi pe bază de lapte;
30 - sandvişuri; sandvişuri calde; sandvişuri de tip
hamburger; sandvişuri cu pui; sandvişuri cu
peşte; pâine; produse umplute cu pâine; brioşe, chifle şi sandvişuri umplute; hamburgeri
incluşi în clasa 30; gustări ambalate în folie;
condimente; muştar; ketchup; maioneză; sosuri pentru salate; deserturi de panificaţie;
biscuiţi ce conţin ingrediente cu gust de ciocolată; mouse-uri; şerbeturi; deserturi pe bază
de produse lactate; batoane de desert; budinci de desert; sufleuri de desert; deserturi
gelatinoase dulci, aromatizate; îngheţată şi
produse din îngheţată; dulciuri şi deserturi
răcite şi congelate; deserturi preparate; arome
sub formă de sosuri concentrate;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară; servicii prestate de cafenele
şi baruri expres; servicii de preparare a mâncărurilor şi băuturilor; servicii de oferire a
mâncărurilor şi băuturilor la pachet; servicii
prestate de restaurante; servicii prestate de
restaurante fast-food; servicii prestate de restaurante cu servire rapidă; servicii prestate
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(210) 027803
(220) 2010.09.16
(730) Burger King Corporation, US
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; hamburgeri; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; gustări; şuncă; brânză;
cartofi prăjiţi; chipsuri din cartofi; coji de cartofi; file de peşte; mâncăruri pe bază de peşte; lapte, cocteiluri din lapte, băuturi pe bază
de lapte; murături; castraveciori; cepe; mâncăruri preparate şi ingrediente pentru mâncăruri; supe; ouă, deserturi pe bază de lapte;
30 - sandvişuri; sandvişuri calde; sandvişuri de tip
hamburger; sandvişuri cu pui; sandvişuri cu
peşte; pâine; produse umplute cu pâine; brioşe, chifle şi sandvişuri umplute; hamburgeri
incluşi în clasa 30; gustări ambalate în folie;
condimente; muştar; ketchup; maioneză; sosuri pentru salate; deserturi de panificaţie;
biscuiţi ce conţin ingrediente cu gust de ciocolată; mousse-uri; şerbeturi; deserturi pe bază
de produse lactate; batoane de desert; budinci de desert; sufleuri de desert; deserturi
gelatinoase dulci, aromatizate; îngheţată şi
produse din îngheţată; dulciuri şi deserturi
răcite şi congelate; deserturi preparate; arome
sub formă de sosuri concentrate;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară; servicii prestate de cafenele
şi baruri expres; servicii de preparare a mâncărurilor şi băuturilor; servicii de oferire a
mâncărurilor şi băuturilor la pachet; servicii
prestate de restaurante; servicii prestate de
restaurante fast-food; servicii prestate de restaurante cu servire rapidă; servicii prestate
de restaurante cu autoservire; servicii prestate de snack-baruri; servicii prestate de restau-

MĂRCI
rante şi baruri, inclusiv chioşcuri şi locuri ce
oferă mâncare la pachet; furnizarea mâncărurilor preparate; prepararea alimentelor sau
mâncărurilor pentru consum în interiorul şi în
afara localului.

(210) 027804
(220) 2010.09.16
(730) Burger King Corporation, US
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; hamburgeri; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; gustări; şuncă; brânză;
cartofi prăjiţi; chipsuri din cartofi; coji de cartofi; file de peşte; mâncăruri pe bază de peşte; lapte, cocteiluri din lapte, băuturi pe bază
de lapte; murături; castraveciori; cepe; mâncăruri preparate şi ingrediente pentru mâncăruri; supe; ouă, deserturi pe bază de lapte;
30 - sandvişuri; sandvişuri calde; sandvişuri de tip
hamburger; sandvişuri cu pui; sandvişuri cu
peşte; pâine; produse umplute cu pâine; brioşe, chifle şi sandvişuri umplute; hamburgeri
incluşi în clasa 30; gustări ambalate în folie;
condimente; muştar; ketchup; maioneză; sosuri pentru salate;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară; servicii prestate de cafenele
şi baruri expres; servicii de preparare a mâncărurilor şi băuturilor; servicii de oferire a
mâncărurilor şi băuturilor la pachet; servicii
prestate de restaurante; servicii prestate de
restaurante fast-food; servicii prestate de restaurante cu servire rapidă; servicii prestate
de restaurante cu autoservire; servicii prestate de snack-baruri; servicii prestate de restaurante şi baruri, inclusiv chioşcuri şi locuri ce
oferă mâncare la pachet; furnizarea mâncărurilor preparate; prepararea alimentelor sau
mâncărurilor pentru consum în interiorul şi în
afara localului.
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(210) 027805
(220) 2010.09.16
(730) Burger King Corporation, US
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; hamburgeri; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; gustări; şuncă; brânză;
cartofi prăjiţi; chipsuri din cartofi; coji de cartofi; file de peşte; mâncăruri pe bază de peşte; lapte, cocteiluri din lapte, băuturi pe bază
de lapte; murături; castraveciori; cepe; mâncăruri preparate şi ingrediente pentru mâncăruri; supe; ouă, deserturi pe bază de lapte;
30 - sandvişuri; sandvişuri calde; sandvişuri de tip
hamburger; sandvişuri cu pui; sandvişuri cu
peşte; pâine; produse umplute cu pâine; brioşe, chifle şi sandvişuri umplute; hamburgeri
incluşi în clasa 30; gustări ambalate în folie;
condimente; muştar; ketchup; maioneză; sosuri pentru salate; deserturi de panificaţie;
biscuiţi ce conţin ingrediente cu gust de ciocolată; mousse-uri; şerbeturi; deserturi pe bază
de produse lactate; batoane de desert; budinci de desert; sufleuri de desert; deserturi
gelatinoase dulci, aromatizate; îngheţată şi
produse din îngheţată; dulciuri şi deserturi
răcite şi congelate; deserturi preparate; arome
sub formă de sosuri concentrate;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară; servicii prestate de cafenele
şi baruri expres; servicii de preparare a mâncărurilor şi băuturilor; servicii de oferire a
mâncărurilor şi băuturilor la pachet; servicii
prestate de restaurante; servicii prestate de
restaurante fast-food; servicii prestate de restaurante cu servire rapidă; servicii prestate
de restaurante cu autoservire; servicii prestate de snack-baruri; servicii prestate de restaurante şi baruri, inclusiv chioşcuri şi locuri ce
oferă mâncare la pachet; furnizarea mâncărurilor preparate; prepararea alimentelor sau
mâncărurilor pentru consum în interiorul şi în
afara localului.
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MD - BOPI 1/2011
(210) 027806
(220) 2010.09.16
(730) Burger King Corporation, US
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară; servicii prestate de cafenele
şi baruri expres; servicii de preparare a mâncărurilor şi băuturilor; servicii de oferire a
mâncărurilor şi băuturilor la pachet; servicii
prestate de restaurante; servicii prestate de
restaurante fast-food; servicii prestate de restaurante cu servire rapidă; servicii prestate
de restaurante cu autoservire; servicii prestate de snack-baruri; servicii prestate de restaurante şi baruri, inclusiv chioşcuri şi locuri ce
oferă mâncare la pachet; furnizarea mâncărurilor preparate; prepararea alimentelor sau
mâncărurilor pentru consum în interiorul şi în
afara localului.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.07; 26.02.09; 26.11.12;
26.11.21.

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; hamburgeri; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; gustări; şuncă; brânză;
cartofi prăjiţi; chipsuri din cartofi; coji de cartofi; file de peşte; mâncăruri pe bază de peşte; lapte, cocteiluri din lapte, băuturi pe bază
de lapte; murături; castraveciori; cepe; mâncăruri preparate şi ingrediente pentru mâncăruri; supe; ouă, deserturi pe bază de lapte;
30 - sandvişuri; sandvişuri calde; sandvişuri de tip
hamburger; sandvişuri cu pui; sandvişuri cu
peşte; pâine; produse umplute cu pâine; brioşe, chifle şi sandvişuri umplute; hamburgeri
incluşi în clasa 30; gustări ambalate în folie;
condimente; muştar; ketchup; maioneză; sosuri pentru salate; deserturi de panificaţie;
biscuiţi ce conţin ingrediente cu gust de ciocolată; mousse-uri; şerbeturi; deserturi pe bază
de produse lactate; batoane de desert; budinci de desert; sufleuri de desert; deserturi
gelatinoase dulci, aromatizate; îngheţată şi
produse din îngheţată; dulciuri şi deserturi
răcite şi congelate; deserturi preparate; arome
sub formă de sosuri concentrate;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
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(210) 027807
(220) 2010.09.16
(730) Burger King Corporation, US
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, albastru, alb.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; hamburgeri; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; gustări; şuncă; brânză;

MĂRCI
cartofi prăjiţi; chipsuri din cartofi; coji de cartofi; file de peşte; mâncăruri pe bază de peşte; lapte, cocteiluri din lapte, băuturi pe bază
de lapte; murături; castraveciori; cepe; mâncăruri preparate şi ingrediente pentru mâncăruri; supe; ouă, deserturi pe bază de lapte;
30 - sandvişuri; sandvişuri calde; sandvişuri de tip
hamburger; sandvişuri cu pui; sandvişuri cu
peşte; pâine; produse umplute cu pâine; brioşe, chifle şi sandvişuri umplute; hamburgeri
incluşi în clasa 30; gustări ambalate în folie;
condimente; muştar; ketchup; maioneză; sosuri pentru salate; deserturi de panificaţie;
biscuiţi ce conţin ingrediente cu gust de ciocolată; mousse-uri; şerbeturi; deserturi pe bază
de produse lactate; batoane de desert; budinci de desert; sufleuri de desert; deserturi
gelatinoase dulci, aromatizate; îngheţată şi
produse din îngheţată; dulciuri şi deserturi
răcite şi congelate; deserturi preparate; arome
sub formă de sosuri concentrate;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară; servicii prestate de cafenele
şi baruri expres; servicii de preparare a mâncărurilor şi băuturilor; servicii de oferire a
mâncărurilor şi băuturilor la pachet; servicii
prestate de restaurante; servicii prestate de
restaurante fast-food; servicii prestate de restaurante cu servire rapidă; servicii prestate
de restaurante cu autoservire; servicii prestate de snack-baruri; servicii prestate de restaurante şi baruri, inclusiv chioşcuri şi locuri ce
oferă mâncare la pachet; furnizarea mâncărurilor preparate; prepararea alimentelor sau
mâncărurilor pentru consum în interiorul şi în
afara localului.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.07; 26.02.09; 26.11.12;
26.11.21; 29.01.14.

(210) 027808
(220) 2010.09.16
(730) Burger King Corporation, US
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida
33126, Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 1/2011
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; hamburgeri; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; gustări; şuncă; brânză;
cartofi prăjiţi; chipsuri din cartofi; coji de cartofi; file de peşte; mâncăruri pe bază de peşte; lapte, cocteiluri din lapte, băuturi pe bază
de lapte; murături; castraveciori; cepe; mâncăruri preparate şi ingrediente pentru mâncăruri; supe; ouă, deserturi pe bază de lapte;
30 - sandvişuri; sandvişuri calde; sandvişuri de tip
hamburger; sandvişuri cu pui; sandvişuri cu
peşte; pâine; produse umplute cu pâine; brioşe, chifle şi sandvişuri umplute; hamburgeri
incluşi în clasa 30; gustări ambalate în folie;
condimente; muştar; ketchup; maioneză; sosuri pentru salate; deserturi de panificaţie;
biscuiţi ce conţin ingrediente cu gust de ciocolată; mousse-uri; şerbeturi; deserturi pe bază
de produse lactate; batoane de desert; budinci de desert; sufleuri de desert; deserturi
gelatinoase dulci, aromatizate; îngheţată şi
produse din îngheţată; dulciuri şi deserturi
răcite şi congelate; deserturi preparate; arome
sub formă de sosuri concentrate;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară; servicii prestate de cafenele
şi baruri expres; servicii de preparare a mâncărurilor şi băuturilor; servicii de oferire a
mâncărurilor şi băuturilor la pachet; servicii
prestate de restaurante; servicii prestate de
restaurante fast-food; servicii prestate de restaurante cu servire rapidă; servicii prestate
de restaurante cu autoservire; servicii prestate de snack-baruri; servicii prestate de restaurante şi baruri, inclusiv chioşcuri şi locuri ce
oferă mâncare la pachet; furnizarea mâncărurilor preparate; prepararea alimentelor sau
mâncărurilor pentru consum în interiorul şi în
afara localului.
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MD - BOPI 1/2011
(210) 027819
(220) 2010.09.23
(730) TRIATORIS S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 28,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi magazine;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.01; 27.05.24.

(210) 027820
(220) 2010.09.23
(730) TRIATORIS S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 28,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi magazine;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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TRADEMARKS
(210) 027821
(220) 2010.09.21
(730) EUROLEX CONSULTING S.R.L., societate
comercială, MD
Şos. Balcani nr. 4, bloc 2, ap. 46,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 027822
(220) 2010.09.21
(730) EUROLEX CONSULTING S.R.L., societate
comercială, MD
Şos. Balcani nr. 4, bloc 2, ap. 46,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;

MĂRCI
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 027831
(220) 2010.09.21
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - cosmetice; preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii; produse de îngrijire a pielii, în
special creme pentru piele, geluri, seruri, loţiuni, balsamuri, măşti, produse hidratante,
produse de curăţare a pielii, produse exfoliante, produse pentru îngrijirea buzelor, fonduri
de ten, tonice şi emolienţi.

MD - BOPI 1/2011
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 027853
(220) 2010.09.23
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6,
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 027854
(220) 2010.09.23
(730) Shiseido Company, Limited, JP
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010,
Japonia
(540)

(210) 027852
(220) 2010.09.23
(730) ŢÎRA Dumitru, MD
Str. Ip. Soroceanu nr. 77, ap. 9,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
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(511) NCL(9)
21 - piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor), ustensile cosmetice; recipiente din sticlă,
porţelan şi faianţă.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.13; 24.03.13; 26.05.08;
26.05.15.

TRADEMARKS
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 027871
(220) 2010.09.28
(730) Siam Safety Premier Co., Ltd., TH
No. 54, Moo 6, T.Naklua, A. Banglamung
Chonburi 20150, Thailanda
(540)

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

027878
2010.09.29
10/3735092
2010.05.03
FR
EDENRED, FR
166-180 Boulevard
MALAKOFF, Franţa

Gabriel

Peri,

92240

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "FIRE", "Fire Extinguishing".
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru, galben,
portocaliu.
(511) NCL(9)
09 - extinctoare; echipament de stingere a incendiilor.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.10; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.15.

(210) 027872
(220) 2010.09.29
(730) ŢÎRA Dumitru, MD
Str. Ip. Soroceanu nr. 77, ap. 9,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
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(511) NCL(9)
09 - cartele magnetice codificate, cartele optice
sau cartele cu circuit integrat (cartele inteligente), cu sau fără contact (radiofrecvenţă,
infraroşu sau altele), de unică folosinţă sau
reîncărcabile, utilizabile pentru preplată sau
post plată, care pot conţine una sau mai multe
portmonee electronice, valabile pentru toate
tipurile de aplicaţii, inclusiv monitorizarea accesului fizic, monitorizarea accesului la sistemele de calculator, controlul cardurilor de
loialitate; mijloace programabile pentru asigurarea comenzilor comerciale (de cumpărare);
mijloace programabile de prelucrare a datelor,
mijloace programabile pentru crearea, managementul, modernizarea şi utilizarea bazei de
date, mijloace programabile pentru furnizarea
accesului la un serviciu de mesagerie electronică, mijloace programabile pentru asigurarea
accesului la o reţea de calculator sau o reţea
de transmitere a datelor, în particular la o
reţea de comunicaţii în toată lumea (cum ar fi
Internetul) sau o reţea cu acces privat sau
limitat (cum ar fi un Intranet); servere de calculator, calculatoare, terminale de calculator,
telematice şi telefonice, în particular pentru
reţelele de comunicaţii în toată lumea (cum ar
fi Internetul), private sau cu acces restricţionat
(cum ar fi Intranetul); periferice de calculator,
inclusiv ecrane de calculator; modeme, conectoare pentru reţele de comunicaţii, în par-

MĂRCI
ticular calculatoare sau telefoane; aparate de
comunicaţii pentru transmitere şi reproducere;
dispozitive interactive de calculator; reţele de
calculatoare, în particular reţelele de calculator locale, şi anume echipament de prelucrare
a informaţiei, programe de calculator (înregistrate); publicaţii electronice descărcabile;
16 - materiale tipărite, inclusiv reviste, ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; taloane, felicitări, bilete, cupoane, articole de papetărie şi rechizite
de birou (cu excepţia mobilei);
35 - managementul (contabilitate, administrare),
analiza, prelucrarea informaţiilor comerciale
dematerializate şi sigure privind domeniile
industriei hoteliere, restaurante (produse alimentare), comerţ, afaceri şi finanţe; administrarea comenzilor comerciale (de cumpărare),
gestionarea afacerilor, administrare comercială; servicii de administrare comercială pentru
achiziţionarea de bunuri sau servicii prin intermediul cardurilor electronice, cupoanelor,
vaucerelor sau contramărcilor; consiliere,
consultanţă, informare, expertiză în organizarea şi gestionarea afacerilor; serviciile afacerilor de informaţii privind răspândirea şi utilizarea cardurilor cu preplată, carduri cadou şi
alte vaucere de plată; gestionarea conturilor
clientului; consiliere administrativă pentru
organizarea regimurilor de economii în societate; studii şi cercetare de piaţă; investigaţii de
afaceri; prognoză economică; colectarea (în
particular compilarea) şi sistematizarea datelor în fişiere centrale, în particular într-o bază
de date de calculator; contabilitate şi controlul
de facturare; redactarea şi înscrierea corespondenţei administrative şi comerciale; întocmirea şi verificarea declaraţiilor de conturi,
pregătire fiscală, întocmirea declaraţiilor şi a
documentelor companiei; analize de contabilitate, în particular analiză a costurilor de producţie şi comerciale, informaţii şi studii statistice; publicitate, inclusiv publicitate referitoare
la purtători de informaţii electronice şi de calculator, distribuirea mostrelor şi prospectelor,
inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice şi de calculator; închirierea
spaţiului pentru amplasarea publicităţii, inclusiv privind purtătorii de informaţii electronice şi
de calculator; organizarea operaţiunilor de
formare îndreptate spre producerea loialităţii
din partea clienţilor comerciali, servicii de
promovare a vânzărilor; închirierea şi răspândirea materialelor publicitare (broşuri, prospecte, mostre şi materiale tipărite) (publicitate directă); publicitatea şi modernizarea materialelor publicitare, inclusiv prin intermediul
reţelelor de comunicaţii electronice şi de calculator; relaţii publice; organizarea expoziţiilor
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şi târgurilor comerciale în scopuri comerciale
sau de publicitate, inclusiv privind purtătorii de
informaţii electronice şi de calculator; selecţia
şi recrutarea de personal pentru terţi, inclusiv
prin reţele de comunicaţii electronice şi de
calculator; evaluarea afacerilor comerciale;
organizarea contactelor comerciale (consultanţă şi căutare de parteneri în domeniul afacerilor; organizarea relaţiilor administrative şi
comerciale) dintre cumpărătorii profesionali şi
vânzătorii de echipamente noi şi de mâna a
doua sau între clienţii şi furnizorii de servicii;
consultanţă, analiză şi expertiză în evaluarea
mijloacelor administrative necesare pentru
gestionarea comenzilor comerciale (de cumpărare), aprovizionarea cu mese, produse
alimentare şi servicii casnice; recrutarea şi
gestionarea agenţiei şi personalului temporar;
studii, cercetare şi consultanţă privind evaluarea şi perfecţionarea angajaţilor sau a condiţiilor de lucru (verificarea organizării afacerilor
comerciale);
36 - eliberarea, compensarea, rambursarea de
vaucere, tichete, cupoane, taloane, cartele cu
preplată sau de debit, de credit sau orice alt
mijloc de plată, în particular prin reţele de
calculatoare, care să permită organizarea de
plată a aprovizionării cu mese şi produse alimentare, precum şi orice alt produs sau serviciu; carduri de credit şi servicii de carduri de
loialitate; gestionarea avantajelor financiare
privind utilizarea unui card de loialitate, servicii de carduri de loialitate (altele decât cele
pentru scopuri publicitare) care să permită
acestor avantaje să fie capitalizate; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; consiliere, consultanţă, informaţii şi expertiză în domeniul financiar, factoring, gestionarea fluxului de numerar (pentru terţi), de colectare a
datoriilor, transfer de fonduri electronice, servicii de finanţare pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii prin intermediul cardurilor
electronice, cupoane, vaucere sau contramărci; administrarea fondului locativ şi a imobilului; închirieri de apartamente şi imobil;
fonduri mutuale şi investiţii de capital; gestionarea fondurilor mutuale, constituirea şi gestionarea portofoliilor de interese financiare,
operaţiuni financiare care implică înfiinţarea şi
gestionarea sistemelor save-as-you-earn (sistemelor "economiseşte şi/sau câştigi"); consiliere privind înfiinţarea şi gestionarea sistemelor de economii în societate; informaţii privind
cartelele cu preplată, cardurile cadou şi alte
vaucere de plată;
43 - servicii hoteliere, servicii de restaurant (produse alimentare); servicii de livrare (alimente
şi băuturi) şi de pregătire a bucatelor la domi-
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ciliu; servicii de rezervare la hotel şi pensiuni,
servicii de informaţii în domeniul hotelurilor şi
restaurantelor (alimentare); grădiniţe, creşe
de zi, creşe pentru copii.

(210) 027889
(220) 2010.10.01
(730) CEAICOVSCHI Oleg, MD
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Produse chimice şi cosmetice",
"Бытовая химия и косметика".
(511) NCL(9)
35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate
de magazine, de magazine de firmă, de magazine specializate, comercializarea produselor angro şi cu amănuntul.
(531) CFE(5) 01.15.21; 27.05.11; 28.05.00.

(210) 027895
(220) 2010.10.01
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6,
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 027894
(220) 2010.10.06
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A,
MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027896
(220) 2010.10.01
(730) PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.09; 19.07.24; 19.07.25.

MD - BOPI 1/2011
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027901
(220) 2010.10.06
(730) MAFTEI Anatolie, MD
MD-7326, Goteşti, Cantemir,
Republica Moldova
(540)

(210) 027903
(220) 2010.10.06
(730) GRATE Alexandru, MD
Str. Aşhabad nr. 115, bloc 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027902
(220) 2010.10.06
(730) GRATE Alexandru, MD
Str. Aşhabad nr. 115, bloc 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 027905
(220) 2010.10.05
(730) Banana Republic (ITM) Inc., US
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105,
Statele Unite ale Americii
(540)

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri,
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TRADEMARKS

(210) 027906
(220) 2010.10.05
(730) Gap (ITM) Inc., US
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 027909
(220) 2010.10.05
(730) STATUS LEX S.R.L., MD
Str. Academiei nr. 17, ap. 15,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 027907
(220) 2010.10.05
(730) Old Navy (ITM) Inc., US
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 027912
(220) 2010.10.06
(730) Kayla Foods Int’l (Barbados) Inc., a Barbados corporation, BB
27 Pine Road, Belleville, St. Michael,
BB11113, Barbados, W.I.
(540)

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

(210) 027908
(220) 2010.10.05
(730) UPSA Conseil, a French Corporation, FR
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil
Malmaison, Franţa
(540)

(511) NCL(9)
30 - produse de cofetărie congelate, iaurt congelat;
43 - servicii prestate de restaurante; servicii prestate de restaurante take-out.

(210) 027913
(220) 2010.10.06
(730) PPHU "GABRIELLA", PL
Ul. Brukowa 13, 91-341 Lodz, Polonia
(540)
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice de uz uman.

(511) NCL(9)
25 - ciorapi, colanţi, şosete.
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MĂRCI
(210) 027920
(220) 2010.10.12
(730) Orhei-Vit S.A., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse dietetice, alimente dietetice din fructe
şi legume, băuturi dietetice din fructe şi legume, ape minerale de uz medical; băuturi, alimente pentru copii; aditivi alimentari dietetici;
29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; dulceţuri, compoturi; produse alimentare şi conserve îmbogăţite cu substanţe
vitaminice şi minerale; extrase şi concentrate
de origine vegetală;
32 - apă, inclusiv apă de masă, apă gazoasă, apă
minerală şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi legume şi sucuri de fructe şi legume, nectare, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, aditivi alimentari sub
formă de băuturi şi băuturi dietetice (cu excepţia celor de uz medical) pe baza produselor din această clasă;
35 - gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; administrare, exploatare comercială;
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în comercializarea produselor; import-export; servicii de
comercializare pentru terţi prestate de reţele
de magazine specializate, recepţionarea comenzilor, servicii de vânzare angro şi cu
amănuntul; servicii de publicitate, de promovare a produselor sus-menţionate, organizarea şi participarea la expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

MD - BOPI 1/2011
(210) 027921
(220) 2010.10.12
(730) Orhei-Vit S.A., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse dietetice, alimente dietetice din fructe
şi legume, băuturi dietetice din fructe şi legume, ape minerale de uz medical; băuturi, alimente pentru copii; aditivi alimentari dietetici;
29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; dulceţuri, compoturi; produse alimentare şi conserve îmbogăţite cu substanţe
vitaminice şi minerale; extrase şi concentrate
de origine vegetală;
32 - apă, inclusiv apă de masă, apă gazoasă, apă
minerală şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi legume şi sucuri de fructe şi legume, nectare, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, aditivi alimentari sub
formă de băuturi şi băuturi dietetice (cu excepţia celor de uz medical) pe baza produselor din această clasă;
35 - gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; administrare, exploatare comercială;
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în comercializarea produselor; import-export; servicii de
comercializare pentru terţi prestate de reţele
de magazine specializate, recepţionarea comenzilor, servicii de vânzare angro şi cu
amănuntul; servicii de publicitate, de promovare a produselor sus-menţionate, organizarea şi participarea la expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
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TRADEMARKS

(210) 027922
(220) 2010.10.12
(730) Orhei-Vit S.A., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027924
(220) 2010.10.08
(730) BALAKIN Volodîmîr, UA
Vul. Şciorsa, 37A, cv. 42, m. Doneţic, 83050,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse dietetice, alimente dietetice din fructe
şi legume, băuturi dietetice din fructe şi legume, ape minerale de uz medical; băuturi, alimente pentru copii; aditivi alimentari dietetici;

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei.

29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; dulceţuri, compoturi; produse alimentare şi conserve îmbogăţite cu substanţe
vitaminice şi minerale; extrase şi concentrate
de origine vegetală;
32 - apă, inclusiv apă de masă, apă gazoasă, apă
minerală şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi legume şi sucuri de fructe şi legume, nectare, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, aditivi alimentari sub
formă de băuturi şi băuturi dietetice (cu excepţia celor de uz medical) pe baza produselor din această clasă;
35 - gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; administrare, exploatare comercială;
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în comercializarea produselor; import-export; servicii de
comercializare pentru terţi prestate de reţele
de magazine specializate, recepţionarea comenzilor, servicii de vânzare angro şi cu
amănuntul; servicii de publicitate, de promovare a produselor sus-menţionate, organizarea şi participarea la expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse;

(210) 027927
(220) 2010.10.08
(730) Soldex Limited, VG
P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road
Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, albastru-deschis, verde-închis, verde-deschis, galben-închis, galben-deschis, cafeniu-închis,
cafeniu-deschis, gri, roşu.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,

MĂRCI
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

MD - BOPI 1/2011
(210) 027932
(220) 2010.10.12
(730) SOSEV Andrei, MD
Bd. Dacia nr. 50, ap. 226,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 06.07.25; 06.19.01; 25.01.19; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.15.

(210) 027928
(220) 2010.10.11
(730) Darwin Discovery Limited, GB
208 Bath Road, Slough, Berkshire SL 1 3WE,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.

(210) 027929
(220) 2010.10.11
(730) Darwin Discovery Limited, GB
208 Bath Road, Slough, Berkshire SL 1 3WE,
Regatul Unit
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "www", "md".
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.

(210) 027937
(220) 2010.10.18
(730) PONTI S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 99,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

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

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
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(210) 027938
(220) 2010.10.18
(730) PONTI S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 99,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027941
(220) 2010.10.12
(730) Intersnack Group GmbH & Co. KG, DE
Peter-Müller-Straße 18, 40468 Düsseldorf,
Germania
(540)

TRADEMARKS
(210) 027945
(220) 2010.10.18
(730) INTERBUREX S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 62B,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru.
(511) NCL(9)
29 - produse din cartofi extrudate şi granulate,
fabricate sau prelucrate prin alte metode, pentru snackuri; nuci prăjite, uscate, sărate, condimentate, decojite şi pregătite; nuci de cajou,
miez de fistic, migdale, alune; fructe conservate, uscate şi fierte;
30 - produse presate, granulate, prelucrate sau
fabricate prin alte metode, din tapiocă,
maniocă, orez, porumb, grâu sau alte produse
cerealiere pentru snackuri; biscuiţi şi covrigi
picanţi; batoane de muesli, constând în principal din nuci, fructe uscate, seminţe de cereale, ciocolată şi produse din ciocolată; sosuri;
31 - nuci neprelucrate, nuci de cajou, migdale,
alune şi seminţe de floarea-soarelui; seminţe.
(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.11; 29.01.13.
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39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - servicii de divertisment; activităţi culturale;
servicii cu caracter social având ca scop divertismentul, distracţia sau recrearea oamenilor; organizarea şi producţia spectacolelor şi
concertelor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

MĂRCI
(210) 027955
(220) 2010.10.13
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2011
(210) 027962
(220) 2010.10.15
(730) GRATE Alexandru, MD
Str. Aşhabad nr. 115, bloc 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027960
(220) 2010.10.15
(730) DUBENCO Nicolae, MD
Bd. Moscova nr. 15, bl. 3, ap. 46,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 27.05.02; 28.05.00; 29.01.12.

(210) 027965
(220) 2010.10.15
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,
Ucraina
(540)
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.01.

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 027966
(220) 2010.10.15
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027967
(220) 2010.10.15
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 027968
(220) 2010.10.15
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027969
(220) 2010.10.15
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, lapte
şi produse lactate; grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

(531) CFE(5) 28.05.00.

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

72

MĂRCI
(210) 027970
(220) 2010.10.15
(730) GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MD - BOPI 1/2011
personal, ruj de buze, apă aromatică, parfum,
loţiuni pentru păr, remedii pentru vopsirea
părului, lac pentru păr, oje, loţiuni pentru uz în
scopuri cosmetice, apă de colonie; prafuri şi
paste pentru îngrijirea dinţilor;
05 - preparate farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; inclusiv preparate
cosmetice de uz medical; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu excepţia celor din metale nobile sau
poleite cu acestea); piepteni şi bureţi; perii (cu
excepţia pensulelor); material pentru perii;
dispozitive şi accesorii pentru curăţare şi dereticare; raclete metalice pentru duşumea
(bureţi metalici); sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 27.05.11; 28.05.00;
29.01.12.

(210) 027972
(220) 2010.10.15
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiiu "ALMAZ-M", RU
Ul. Voczalinaia, d. 53, g. Odinţovo,
Moscovscaia oblasti, 143000, Federaţia Rusă
(540)

(210) 027980
(220) 2010.10.25
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

(591) Culori revendicate: roşu, vernil.
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, deodorante de uz

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe;
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44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 027982
(220) 2010.10.19
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison,
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 027985
(220) 2010.10.21
(730) PRODigital S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Petru Maior nr. 7,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

Texas

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

(591) Culori revendicate: galben, roşu.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 027983
(220) 2010.10.20
(730) KOPAŞ KOZMETIK PAZARLAMA
SANAYI ANONIM ŞIRKETI, TR
Maslak Mahallesi Sümer Sk. No. 4 Şişli
Istanbul, Turcia
(540)

VE

(511) NCL(9)
03 - produse cosmetice, produse cosmetice pentru
faţă şi corp, mâini şi unghii, picioare, păr, buze şi ochi; produse pentru bărbierit; produse
pentru protecţia solară; produse de îngrijire a
pielii copiilor; creme, loţiuni, geluri, săruri,
spume, seruri, produse tonice şi uleiuri pentru
uz cosmetic; parfumerie, uleiuri esenţiale;
depilatoare; produse pentru machiaj şi pentru
înlăturarea machiajului; fonduri de ten; pudre
pentru machiaj; şerveţele cosmetice umede;
beţişoare de bumbac şi vată pentru uz cosmetic; săpunuri; paste de dinţi.

(210) 027994
(220) 2010.10.20
(730) Astellas Deutschland GmbH, DE
Georg-Brauchle-Ring 64-66,
80992 MÜNCHEN, Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice
de uz medical; preparate farmaceutice disponibile numai pe baza reţetelor, şi anume citostatice (suprimă proliferarea celulelor; inhibă
evoluţia cancerului);
16 - produse de imprimerie; papetărie; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
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41 - educaţie; instruire;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare şi design referitoare la acestea;
44 - servicii farmaceutice; servicii de consultanţă
în domeniu farmaceutic şi de căutare a medicamentelor; servicii medicale de tratament.

MD - BOPI 1/2011
(210) 027996
(220) 2010.10.20
(730) Astellas Deutschland GmbH, DE
Georg-Brauchle-Ring 64-66,
80992 MÜNCHEN, Germania
(540)

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.02.

(210) 027995
(220) 2010.10.20
(730) Otkrîtoe Akţionernoe Obşcestvo Konţern
"Kalina", RU
ul. Comsomoliskaia, d. 80, 620138,
g. Ekaterinburg, Federaţia Rusă
(540)
(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice
de uz medical; preparate farmaceutice disponibile numai pe baza reţetelor, şi anume citostatice (suprimă proliferarea celulelor; inhibă
evoluţia cancerului);
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

16 - produse de imprimerie; papetărie; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
41 - educaţie; instruire;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare şi design referitoare la acestea;
44 - servicii farmaceutice; servicii de consultanţă
în domeniu farmaceutic şi de căutare a medicamentelor; servicii medicale de tratament.
(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.02; 29.01.12.

(210) 028000
(220) 2010.10.21
(730) PwC Business Trust, a business trust
organized under the laws of the State of
Delaware, US
300 Madison Avenue, New York,
New York 10017, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; recomandări
şi consultanţă cu privire la problemele de re-
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glementare a mediului ambiant; analiza datelor, strategiei şi procesului şi acordarea consultanţei şi asistenţei în domeniul gestiunii
afacerilor comerciale în scopul asigurării respectării legislaţiei şi regulamentelor privind
achiziţionarea sectorului public; consultanţă în
domeniul furtului de date şi furtului de identitate; servicii consultative şi juridice în domeniul
legislaţiei, regulamentelor privind confidenţialitatea şi securitatea şi a revendicărilor; servicii
consultative în domeniul înregistrării şi urmăririi revendicărilor de reglementare guvernamentale externe şi interne pentru obţinerea
permiselor şi respectării regulamentelor; consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale;
servicii de asistenţă în litigii; servicii de soluţionare a disputelor; servicii paralegale; acordarea unei baze de date on-line cu informaţie
juridică; acordarea informaţiilor cu privire la
afacerile juridice; acordarea în regim on-line a
informaţiilor şi noutăţilor din domeniul dreptului; acordarea informaţiilor cu privire la drepturile din domeniul proprietăţii intelectuale şi
industriale; servicii consultative privind respectarea regulamentelor; norme şi practici de
revizuire pentru asigurarea respectării legilor,
regulamentelor şi regulilor guvernamentale;
servicii de siguranţă, şi anume acordarea
estimărilor de siguranţă cu privire la locaţiile
fizice, sistemele informaţionale şi mediile de
lucru; serviciile martorilor-experţi; servicii de
estimare a riscului pentru siguranţa bunurilor,
indivizilor, instituţiilor şi clădirilor; prevenirea
crimelor şi fraudelor; servicii de arbitraj; acordarea în regim on-line, în formă imprimată şi
electronică, a informaţiilor, recomandărilor şi
consultanţei cu privire la toate serviciile din
clasa dată.
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(210) 028001
(220) 2010.10.25
(730) FINPAR INVEST S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 132,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, sur.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 27.05.17; 27.05.25; 29.01.12.

MĂRCI
(210) 028002
(220) 2010.10.27
(730) ECLAT-COM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
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(210) 028005
(220) 2010.10.27
(730) CITY GIFT S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Ion Creangă nr. 39/2,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.17.

(210) 028004
(220) 2010.10.27
(730) CITY GIFT S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Ion Creangă nr. 39/2,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee.

(210) 028006
(220) 2010.10.27
(730) CITY GIFT S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Ion Creangă nr. 39/2,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 028007
(220) 2010.10.28
(730) EVEREST -IMPEX S.R.L., MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 31, ap. 7,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 028009
(220) 2010.10.25
(730) DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1,
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 028010
(220) 2010.10.25
(730) DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1,
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,
Republica Moldova
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 03.02.09; 26.01.09; 26.01.15; 27.01.12.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 028008
(220) 2010.10.22
(730) MOTÎNGA Serghei, MD
Str. Moscova nr. 9, ap. 31,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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(210) 028011
(220) 2010.10.22
(730) Stiefel Laboratories, Inc., US
Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19801, Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru îngrijirea pielii; săpunuri;
şampoane, prafuri, pudre, produse pentru
clătirea gurii; geluri; loţiuni; creme, alifii şi unguente;
05 - produse farmaceutice pentru aplicare curentă
în terapie, pentru tratamentul bolilor de piele;
preparate farmaceutice pentru administrare
perorală în terapie, pentru tratamentul bolilor
de piele; preparate farmaceutice pentru administrare parenterală în terapie, pentru tratamentul bolilor de piele; plasturi, pansamente
cu conţinut de preparate medicinale, plasturi
şi materiale pentru pansamente, pansamente
utilizare în terapie, pentru tratamentul bolilor
de piele; teste de diagnostic pentru aplicare
pe piele; componente şi truse, seturi pentru
analize, teste, probe la alergii.
(531) CFE(5) 26.03.23; 26.05.04; 26.11.13; 26.13.25.
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curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperit capul;
32 - bere; ape minerale şi gazoase îmbogăţite cu
substanţe nutritive; băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri pentru fabricarea băuturilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 028013
(220) 2010.10.22
(730) Energy Brands Inc., US
17-20 Whitestone Expressway, Whitestone,
New York 11357, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 028012
(220) 2010.10.22
(730) Energy Brands Inc., US
17-20 Whitestone Expressway, Whitestone,
New York 11357, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice;
05 - loţiuni îmbogăţite cu substanţe nutritive, unguente şi balsamuri pentru buze pentru scopuri medicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru

(511) NCL(9)
32 - ape minerale şi gazoase îmbogăţite cu substanţe nutritive; băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe şi sucuri de fructe; siropuri pentru
fabricarea băuturilor.

(210) 028014
(220) 2010.10.25
(730) DUMBRAVA Georgeta, MD
Str. Cireşilor nr. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor pentru copii şi adolescenţi.
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(210) 028017
(220) 2010.10.29
(730) ASAMBLOR S.R.L., MD
Str. Ioan Vodă nr. 8,
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 01.01.12; 05.05.01; 07.05.02; 07.11.01;
11.03.01; 11.03.02; 13.01.10; 25.01.19; 27.05.25.

(210) 028022
(220) 2010.11.01
(730) Compania Naţională de asigurări
în medicină, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 12,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.10; 27.05.01.

(210) 028019
(220) 2010.10.25
(730) American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia
(540)
(591) Culori revendicate: alb, gri, verde crud.
(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 05.05.21; 27.05.01;
29.01.13.
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MĂRCI
(210) 028023
(220) 2010.10.26
(730) ŞAULSCHI Vladimir, MD
Str. Nicolae Costin nr. 63/1, ap. 120,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.13.25; 27.05.03.

(210) 028025
(220) 2010.10.26
(730) ELIO DESIGN S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2011
(210) 028027
(220) 2010.11.01
(730) Vion-Impex S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 91/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, albastru, albastru-deschis, albastru-închis, galben, roşu,
verde, portocaliu.
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;

(511) NCL(9)
20 - mobile, părţi şi accesorii pentru toate produsele
sus-menţionate (necuprinse în alte clase).
(531) CFE(5) 26.04.01; 27.05.01; 27.05.21.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.01; 07.01.24; 27.01.12; 28.05.00;
29.01.15.
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MD - BOPI 1/2011
(210) 028029
(220) 2010.10.27
(730) FINLANDIA VODKA WORLWIDE Ltd.,
a Finland corporation, FI
Porkkalankatu 24, 00180 HELSINKI, Finlanda
(540)

TRADEMARKS
(210) 028031
(220) 2010.10.28
(730) PROMSTROI-GRUP S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 90, of. 300,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice, inclusiv alcool distilat.
(531) CFE(5) 03.04.07; 25.01.19; 26.01.01; 26.04.04;
26.04.24; 26.15.01; 27.05.01; 27.05.24.

(210) 028030
(220) 2010.10.28
(730) PROMSTROI-GRUP S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 90, of. 300,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.12.

(210) 028032
(220) 2010.10.28
(730) STATI Gabriel, MD
Str. Ghioceilor nr. 1, bloc A,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

MĂRCI
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
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;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;

MD - BOPI 1/2011
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice; material de sutură;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase,
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22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase brute;
23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;

TRADEMARKS
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 01.01.12; 01.01.25; 27.05.11.

(210) 028033
(220) 2010.10.28
(730) Motorola Trademark Holdings, LLC, US
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, Statele Unite ale Americii
(540)

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
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(511) NCL(9)
09 - calculatoare; calculatoare portabile şi accesorii aferente, inclusiv doc-staţiuni, standuri pentru încărcătoare, reazeme, suporturi, dispozitive de fixare, standuri, huse portative, învelişuri, huse protectoare sau decorative, sisteme
de răcire, baterii, adaptoare de energie electrică, cabluri, conectoare, căşti şi difuzoare.

(210) 028034
(220) 2010.10.28
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centreville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)

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

MD - BOPI 1/2011
(210) 028037
(220) 2010.11.02
(730) ANTENA C S.R.L., companie de radio, MD
Str. Veronica Micle nr. 10,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028035
(220) 2010.10.28
(730) Bristol-Myers Squibb Company, corporaţie
din statul Delaware, US
345 Park Avenue, New York, New York
10154, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(591) Culori revendicate: negru, sur, roşu, galben,
albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale.

(210) 028036
(220) 2010.11.02
(730) ANTENA C S.R.L., companie de radio, MD
Str. Veronica Micle nr. 10,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: sur, roşu, galben, albastru,
albastru-închis.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

divertisment;

activităţi

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.10; 29.01.15.

(210) 028038
(220) 2010.11.02
(730) ANTENA C S.R.L., companie de radio, MD
Str. Veronica Micle nr. 10,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, sur, sur-deschis.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.10.

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.10; 29.01.15.
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(210) 028039
(220) 2010.11.01
(730) Hansen Beverage Company, a Delaware
corporation, US
550 Monica Circle, Suite 201, Corona,
California 92880, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
33 - băuturi alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi alcoolice (cu
excepţia berii).

(210) 028043
(220) 2010.11.02
(730) BAZIUC Elena, MD
Str. Grenoble nr. 203, ap. 33,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - suplimente alimentare biologice active;
29 - băuturi pe bază de lapte şi pe bază de produse lactate; băuturi pe bază de lapte ce conţin
cafea;
30 - băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea ce conţin lapte;
32 - băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi energizante şi băuturi energizante cu aromă şi gust
de cafea, toate îmbogăţite cu vitamine, minerale, substanţe nutritive, aminoacizi şi/sau cu
ierburi;

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

33 - băuturi alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi alcoolice (cu
excepţia berii).

(210) 028040
(220) 2010.11.01
(730) Hansen Beverage Company, a Delaware
corporation, US
550 Monica Circle, Suite 201, Corona,
California 92880, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - suplimente alimentare biologice active;
29 - băuturi pe bază de lapte şi pe bază de produse lactate; băuturi pe bază de lapte ce conţin
cafea;
30 - băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea ce conţin lapte;
32 - băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi energizante şi băuturi energizante cu aromă şi gust
de cafea, toate îmbogăţite cu vitamine, minerale, substanţe nutritive, aminoacizi şi/sau cu
ierburi;
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(210) 028044
(220) 2010.11.02
(730) BAZIUC Elena, MD
Str. Grenoble nr. 203, ap. 33,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
(210) 028045
(220) 2010.11.02
(730) BAZIUC Elena, MD
Str. Grenoble nr. 203, ap. 33,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028046
(220) 2010.11.02
(730) BAZIUC Elena, MD
Str. Grenoble nr. 203, ap. 33,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028047
(220) 2010.11.02
(730) BAZIUC Elena, MD
Str. Grenoble nr. 203, ap. 33,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2011
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 028049
(220) 2010.11.02
(730) MasterCard International Incorporated,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New-York
10577-2509, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
servicii financiare; servicii bancare şi de credit; acordarea cartelelor de credit, cartelelor
de debit, cartelelor de credit neprelungit şi
cartelelor plătite în prealabil cu limită de consum încărcată; servicii bancare, de plată, de
credit, de debit, de plăţi curente, de plată a
banilor în numerar, de acces la depozitele cu
valoare adunată; servicii de achitare a facturilor; servicii de cartele de credit, cartele de
debit, cartele de plăţi curente, cartele plătite în
prealabil şi cartele cu limită de consum încărcată; verificarea cecurilor şi servicii de achitare a cecurilor; servicii de maşini automate de
numărare a banilor/bancomate; procesarea
tranzacţiilor financiare atât on-line printr-o
bază de date de calculator sau prin mijloace
de telecomunicaţie, cât şi la punctele de vânzare; procesarea tranzacţiilor financiare de
către deţinătorii de cartele prin maşini automate de numărare a banilor/bancomate; livrarea detaliilor privind balanţa, depozitele şi
extragerile de bani către deţinătorii de cartele
prin maşini automate de numărare a banilor/bancomate; servicii de achitare a conturilor
şi de autorizare; servicii de asigurare a călătorilor; emiterea şi răscumpărarea cecurilor de
călătorie şi a bonurilor de călătorie; servicii de
autentificare a plătitorului; verificarea informaţiei financiare; cifrarea şi descifrarea informa-
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ţiei financiare; întreţinerea înregistrărilor financiare; transferuri electronice de fonduri şi
schimb valutar; diseminarea informaţiei financiare prin Internet şi alte reţele de calculatoare; servicii de plată la distanţă; servicii de
portmonee electronice cu limită de consum
încărcată; acordarea fondurilor electronice şi
transferuri de valută, servicii de plată electronică, servicii de cartele telefonice plătite în
prealabil, servicii de plată a banilor în numerar
şi servicii de autorizare a tranzacţiilor şi de
achitare a conturilor; prestarea serviciilor de
debit şi credit prin intermediul dispozitivelor de
identificare a frecvenţelor radio (transponderelor); prestarea serviciilor de debit şi credit
prin intermediul dispozitivelor de comunicaţie
şi telecomunicaţie; servicii de asigurare a
călătorilor; servicii de verificare a cecurilor;
servicii de emitere şi răscumpărare, toate
referitoare la cecuri de călătorie şi bonuri de
călătorie; prestarea serviciilor financiare pentru asistenţa serviciilor de vânzare cu amănuntul prestate prin mijloace de telecomunicaţie mobilă, inclusiv servicii de plată prin dispozitive fără fir; prestarea serviciilor financiare
pentru asistenţa serviciilor de vânzare cu
amănuntul prestate on-line, prin reţele sau
alte mijloace electronice folosind informaţie
digitalizată electronic; servicii de schimb de
valori, şi anume schimb sigur de valori, inclusiv a banilor electronici, prin reţele de calculatoare accesibile prin intermediul cartelelor
smart; servicii de plată a facturilor prestate
printr-o pagină web; operaţii bancare on-line;
servicii financiare prestate prin telefon şi prin
reţeaua globală de calculatoare sau Internet;
prestarea serviciilor financiare prin reţeaua
globală de calculatoare sau Internet; servicii
imobiliare; servicii în domeniul proprietăţii
imobiliare; servicii de asigurare în domeniul
imobilului; asigurări pentru posesorii de proprietate; asigurări referitoare la proprietate;
finanţări în domeniul imobilului; servicii de
broker în domeniul imobilului; aprecierea imobilului; servicii prestate de agenţii imobiliare;
evaluarea imobilului; administrarea imobilului;
administrarea afacerilor financiare referitoare
la imobil; acordarea împrumuturilor în domeniul imobilului; servicii de finanţare referitoare
la dezvoltarea în domeniul imobilului; servicii
financiare de broker în domeniul imobilului;
servicii financiare referitoare la proprietatea
imobiliară şi la construcţii; servicii financiare
pentru procurarea imobilului; întocmirea acordurilor de împrumuturi contra imobil girat;
întocmirea acordurilor de posesie împărţită în
acţiuni a imobilului; aranjarea obţinerii finanţă-
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rii pentru procurarea imobilului; acordarea
asistenţei în achiziţionare şi investire în domeniul imobilului; investiţii de capital în domeniul imobilului; investiţii în domeniul proprietăţii comerciale; servicii financiare referitoare
la achiziţionarea proprietăţii; servicii financiare
referitoare la vânzarea proprietăţii; evaluarea
financiară a proprietăţii de pământ absolute;
evaluarea financiară a proprietăţii închiriate;
aranjarea închirierii imobilului; aranjarea leasingului imobilului; leasingul proprietăţii; leasingul proprietăţii imobiliare; leasingul proprietăţii de pământ absolute; servicii de management al proprietăţii referitoare la tranzacţii în
domeniul proprietăţii imobiliare; evaluarea
proprietăţii; managementul portofoliului în
domeniul proprietăţii; managementul proprietăţii; avize referitoare la posesia imobilului;
consultaţii şi avize referitoare la evaluarea
imobilului; consultaţii şi avize în domeniul
imobilului corporativ; servicii de informare
computerizată referitoare la imobil; consultaţii
referitoare la imobil; livrarea informaţiei privind
proprietatea imobiliară; livrarea informaţiei
privind piaţa de proprietate; servicii în domeniul imobilului, şi anume cercetări referitoare
la achiziţia imobilului; servicii în domeniul
imobilului, şi anume cercetări referitoare la
licitaţii de imobil.

(210) 028050
(220) 2010.11.03
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.
(531) CFE(5) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01.

MĂRCI
(210) 028059
(220) 2010.11.03
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2011
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Wine", "market".
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028064
(220) 2010.09.28
(730) MISHAR INVEST S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 20, ap. 2,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028060
(220) 2010.11.03
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Lumea", "vinului".
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028063
(220) 2010.11.08
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: galben-oranj, galben-auriu,
alb, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.02.13; 06.03.04; 18.03.05; 26.01.05;
27.05.01; 29.01.14.
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(210) 028068
(220) 2010.11.03
(730) IFTODI Dimitri, MD
Str. Gheorghe Coşbuc nr. 23 "b", MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, gri.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 17.05.21; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.13.

(210) 028069
(220) 2010.11.03
(730) Joint Stock Company "RETAIL GROUP",
UA
Zaliznichne shose, 57, m. Kyiv, 01103,
Ucraina
(540)

TRADEMARKS
(210) 028070
(220) 2010.11.03
(730) Grant Thornton International Limited
GRANT THORNTON HOUSE, GB
22 MELTON STREET, LONDON, NW1 2EP,
Marea Britanie
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate, managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; servicii de
contabilitate; audit, consultanţă în managementul afacerilor; planificare fiscală; servicii
de consultanţă fiscală şi consultanţă; recrutare de personal şi gestionarea personalului;
previziune economică; serviciile de consultanţă şi consiliere cu privire la fuziuni, achiziţii,
companii mixte; cercetare de piaţă; consultanţă de management al riscului în domeniul
afacerilor; consultanţă referitoare la resurse
umane; managementul bazelor de date; cercetări şi analiză pentru afaceri; informaţii referitoare la serviciile menţionate prestate printr-o
reţea globală de comunicaţii;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare; servicii financiare; consultanţă financiară şi servicii de consultanţă;
estimări financiare, servicii actuariale; management financiar; consultanţă de management al riscului în domeniul finanţelor; informaţii referitoare la serviciile menţionate prestate printr-o reţea globală de comunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie; servicii de editare; servicii de instruire; organizarea şi conducerea conferinţelor, seminarelor;
ştiri descărcabile furnizate prin reţea globală
de comunicaţii; informaţii referitoare la serviciile menţionate prestate printr-o reţea globală
de comunicaţii;

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.20; 24.03.01; 27.01.12.
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45 - servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale; servicii de securitate pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor; servicii juridice, consultanţă cu privire la drepturile de proprietate
intelectuală, acordare de licenţe şi de evaluare, servicii de prevenire a fraudei; servicii de
suport al litigiilor; arbitraj; mediere; alternative
de soluţionare a conflictului; servicii de investigare, servicii de investigaţii juridice; servicii

MĂRCI
de investigaţii private; informaţii referitoare la
serviciile menţionate prestate printr-o reţea
globală de comunicaţii.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.05; 26.01.11; 26.11.21;
27.05.01.

(210) 028072
(220) 2010.11.09
(730) TOP-FARM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Bucureşti nr. 23 A, of. 213,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
10 -

aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice; material de sutură.

(531) CFE(5) 26.01.03; 27.01.01; 27.05.01.

(210) 028073
(220) 2010.11.09
(730) TOP-FARM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Bucureşti nr. 23 A, of. 213,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2011
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "pharmaceutical sales & marketing".
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.20; 19.09.01; 19.09.02; 26.01.03;
26.01.24; 27.05.01.

(210) 028076
(220) 2010.11.05
(730) DOGANIC Serghei, MD
Str. Alecu Russo nr. 3, bloc 2, ap. 116,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

(210) 028077
(220) 2010.11.05
(730) Hansen Beverage Company, a Delaware
corporation, US
550 Monica Circle, Suite 201, Corona,
California 92880, Statele Unite ale Americii
(540)
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(511) NCL(9)
05 - suplimente nutritive;
32 - băuturi nealcoolice, şi anume băuturi energizante şi băuturi energizante aromatizate cu
cafea, toate îmbogăţite cu vitamine, cu minerale, cu substanţe nutritive, cu aminoacizi
şi/sau cu ierburi.

(210) 028081
(220) 2010.11.08
(730) IVANOV Nicolae, MD
Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 66,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028082
(220) 2010.11.08
(730) IVANOV Nicolae, MD
Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 66,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028086
(220) 2010.11.08
(730) Abbott Laboratories, US
Abbott Park, Illinois 60064, Statele Unite ale
Americii

92

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; preparate antivirale.

(210) 028087
(220) 2010.11.08
(730) Abbott Laboratories, US
Abbott Park, Illinois 60064, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice; preparate antivirale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028090
(220) 2010.11.12
(730) CLEBER S.R.L., firmă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 15/5,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;

MĂRCI
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri,
susţinere în comercializarea produselor susmenţionate, import-export, lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate
de reţele de magazine specializate, recepţionarea comenzilor, servicii de publicitate, de
promovare a produselor sus-numite, servicii
de publicare a textelor publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul, angro; organizarea şi
participarea la expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi participarea la târguri în scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse.
(531) CFE(5) 02.09.01; 05.05.19; 05.05.20; 26.04.02;
27.05.24.

(210) 028092
(220) 2010.11.12
(730) PRIME MANAGEMENT S.R.L., MD
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1/1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2011
(210) 028093
(220) 2010.11.15
(730) NEOTEC S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 18, ap. 56,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.15.15; 27.05.01.

(591) Culori revendicate: negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
41 -

educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

(210) 028094
(220) 2010.11.15
(730) NEOTEC S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 18, ap. 56,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.17.
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(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
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;

TRADEMARKS
(210) 028099
(220) 2010.11.12
(730) LEU & GEMENI S.R.L., MD
Str. Aerodromului nr. 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01.

(210) 028098
(220) 2010.11.10
(730) ELIO DESIGN S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028100
(220) 2010.11.12
(730) LEU & GEMENI S.R.L., MD
Str. Aerodromului nr. 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "FABRICA DE MOBILĂ".
(511) NCL(9)
20 - mobile, părţi şi accesorii pentru toate produsele
sus-menţionate (necuprinse în alte clase).
(531) CFE(5) 26.04.01; 27.05.01; 27.05.17.
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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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

MĂRCI
(210) 028101
(220) 2010.11.12
(730) LEU & GEMENI S.R.L., MD
Str. Aerodromului nr. 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028109
(220) 2010.11.12
(730) COSMOMEDFARM S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 7,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2011
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.15; 01.05.23; 26.11.06;
27.05.01.

(210) 028110
(220) 2010.11.12
(730) COSMOMEDFARM S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 7,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
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acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 028111
(220) 2010.11.12
(730) COSMOMEDFARM S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 7,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 028112
(220) 2010.11.12
(730) COSMOMEDFARM S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 7,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 028113
(220) 2010.11.12
(730) COSMOMEDFARM S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 7,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 028115
(220) 2010.11.16
(730) ALMOS-COM S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Teilor nr. 11, ap. 115,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(591) Culori revendicate: cafeniu.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri,
susţinere în comercializarea produselor susmenţionate, import-export, lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate
de reţele de magazine specializate, recepţionarea comenzilor, servicii de publicitate, de
promovare a produselor sus-numite, servicii
de publicare a textelor publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul, angro; organizarea şi
participarea la expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi participarea la târguri în scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi etalare de produse.
(531) CFE(5) 02.03.17; 02.03.22; 03.07.17; 26.01.03;
27.01.12; 29.01.07.
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învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 028116
(220) 2010.11.12
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 10.03.13; 27.05.01; 29.01.13.

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau

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

(210) 028276
(220) 2010.12.16
(730) PALADI Oleg, MD
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

20561
2010.11.01
2019.02.10
024981
2009.02.10
Viktor Storm, AE
P.O.Box 215316, Dubai, Emiratele Arabe
Unite

(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte acţionate mecanic
pentru agricultură, horticultura, silvicultură,
pentru construcţia de maşini, aparate şi vehicule, precum şi pentru industria de construcţii;
motoare şi pompe (maşini) pentru controlul
maşinilor şi maşinilor-unelte menţionate (incluse în această clasă); compresoare (maşini); echipament de menaj şi de bucătărie
(incluse în această clasă), în particular aparate şi maşini de bucătărie electrice, inclusiv
dispozitive de amestecat, de agitat şi de frământat, dispozitive de presat, storcătoare de
suc, centrifuge pentru suc, dispozitive de măcinat, dispozitive de tăiat, instrumente acţionate de un motor, deschizătoare pentru cutii,
dispozitive de ascuţit cuţite, precum şi maşini
şi dispozitive de preparare a băuturilor şi/sau
a alimentelor; aparate electrice de evacuare a
gunoiului menajer, inclusiv concasoare şi
compactoare de gunoi menajer; maşini de
spălat vesela; maşini şi aparate electrice pentru tratarea lenjeriei şi îmbrăcămintei, inclusiv
maşini de spălat rufe, uscătoare centrifuge,
prese de călcat, maşini de călcat (incluse în
această clasă); dispozitive electrice de curăţat
de uz menajer, inclusiv aparate electrice pentru curăţatul ferestrelor şi aparate electrice
pentru curăţatul încălţămintei şi aspiratoare;
accesorii pentru toate produsele menţionate,
incluse în această clasă, în particular furtunuri, tuburi, filtre de praf, saci de praf, toate
pentru aspiratoare;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual pentru agricultură, horticultura şi silvicultură, pentru construcţia de maşini, aparate şi
vehicule, precum şi pentru industria de construcţii;
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11 - dispozitive de încălzit, de producere a vaporilor şi dispozitive electrice de bucătărie, în
particular maşini de gătit, de copt, de prăjit, de
frigere, de prăjit pâinea, de dezgheţat şi plăci
cu transmitere de căldură, termoplonjoare,
marmite cu autoîncălzire, dispozitive cu microunde, fierbătoare şi maşini de cafea electrice; dispozitive de răcire, în particular refrigeratoare, lăzi frigorifice, dispozitive combinate de răcire/congelare, congelatoare, maşini şi
aparate de producere a gheţii; dispozitive de
uscat, în particular uscătoare pentru îmbrăcăminte, aparate de uscare a îmbrăcămintei,
uscătoare de mâini, dispozitive de uscat părul; dispozitive de ventilare, în particular ventilatoare, instalaţii de filtrare a vaporilor, dispozitive de extragere a vaporilor şi hote aspirante, aparate de condiţionare a aerului, şi anume dispozitive de ameliorare a calităţii aerului,
precum şi dispozitive de umezire a aerului;
dispozitive de conducere a apei, şi anume
instalaţii sanitare, în particular fitinguri pentru
sisteme de conducere a vaporilor, aerului şi a
apei, dispozitive de apă caldă, dispozitive de
încălzire a apei acumulate şi dispozitive de
încălzire a fluxului; bazine de spălat vase;
pompe termice; aparate de producere a îngheţatei; accesorii pentru produsele susmenţionate incluse în această clasă.

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

20564
2010.11.01
2019.09.03
025820
2009.09.03
Toomaxx Handelsgesellschaft m.b.H, DE
Stolberger Str. 92, 50933 Köln, Germania

MĂRCI
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri.
(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
03 - preparate pentru albit; preparate pentru lustruire şi şlefuire; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cu excepţia uleiului pentru păr;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale metalice pentru căile ferate; produse de lăcătuşărie
şi feronerie metalică; seifuri; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
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le; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - asfalt, smoală şi bitum; monumente nemetalice;
20 - oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase)
din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os,
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase brute;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile.
(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.11; 29.01.13.

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

20571
2010.11.05
2018.12.05
024696
2008.12.05
BUNGE CYPRUS LIMITED, CY
1, Lambousa Street, 1095 Nicosia, Cipru

(540)

12 - vehicule, cu excepţia oglinzilor pentru vehicule, oglinzilor retrovizoare pentru vehicule, pieselor şi accesoriilor pentru mărfurile menţionate mai sus necuprinse în alte clase; aparate
de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
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(591) Culori revendicate: verde, galben, portocaliu.
(511) NCL(9)
29 - uleiuri comestibile, grăsimi, margarină.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13.

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

20575
2010.11.02
2019.05.05
025298
2009.05.05
INCOMLAC S.A., MD
Calea Ieşilor nr. 180,
MD-3114, Bălţi, Republica Moldova

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

20581
2010.11.05
2019.10.15
025999
2009.10.15
Orion Corporation, FI
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda

(540)

(540)
(511) NCL(9)
03 - geluri, creme, pomezi şi alifii igienice;
05 - produse igienice pentru medicină.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
29 - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri; grăsimi comestibile;
30 - îngheţată; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

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

20603
2010.11.05
2019.09.21
025884
2009.09.21
Joint Stock Company "RETAIL GROUP",
UA
Str. Zaliznychne Shose, 57, Kyiv 01103,
Ucraina

(540)

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03.

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

20578
2010.11.10
2019.08.05
025678
2009.08.05
BOSTAN Victor, MD
Str. Nucarilor nr. 24,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
33 - vinuri.
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(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume congelate; 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,
gheaţă;

MĂRCI
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
(531) CFE(5) 08.05.01; 08.05.03; 27.03.15; 27.05.07;
28.05.00.
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de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; administrare comercială; lucrări de
birou;

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

20613
2010.11.12
2018.06.11
023673
2008.06.11
SHELL-FARMA S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 3,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii de design, arhitectură, arte grafice,
lucrări de grafică, decoraţiuni interioare.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.03.

(540)

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

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

20614
2010.11.15
2018.11.10
024576
2008.11.10
PROGES S.R.L., firmă, RO
Str. Nufărului nr. 90, ORADEA, Judetul Bihor,
România

(540)

(591) Culori revendicate: verde (cod culoare: RAL
6005).
(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; construcţii transportabile nemetalice;
20 - produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă

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

20622
2010.11.18
2019.06.01
025435
2009.06.01
JSC "Luga abrasive plant", RU
Str. Krasnoarmeiskaia, 32, or. Luga,
reg. Leningrad, 188230, Federaţia Rusă

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
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11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

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

20633
2010.12.02
2019.12.11
026378
2009.12.11
SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.02.07; 26.04.10; 26.07.05;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12.

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

20625
2010.11.08
2019.10.15
025978
2009.10.15
ILCENCO Vsevolod, MD
Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
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(511) NCL(9)
29 - peşte (inclusiv preparate din peşte, peşte
afumat, peşte marinat, sărat, salată de peşte,
fructe de mare, caviar, salată de icre);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; import-export, comercializarea produselor din
clasa 29; servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine de firmă.
(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.10; 03.09.11; 26.03.15;
27.05.01.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în decembrie 2010
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data de
depozit

(111)
Nr. înregistrării

(151)
Data
înregistrării

1

2

3

4

5

6

1

024855

2009.01.13

20349

2010.08.19

30

2

022393

2007.11.23

20461

2010.12.08

05

SCOBIOALĂ Vasile, MD

3

025778

2009.09.02

20472

2010.10.07

38,41

4

026128

2009.11.11

20479

2010.10.12

5

026131

2009.11.11

20482

6

026132

2009.11.11

7

026133

8

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr. BOPI

(442/450)
Nr. BOPI

7

8

9

Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO Spolka Akcyjna,
PL

4/2009

5/2010

DJAINET-COM S.R.L., MD

11/2009

38

Jurnal de Chişinău Plus S.R.L.,
MD

2/2010

2010.10.12

38

Jurnal de Chişinău Plus S.R.L.,
MD

2/2010

20483

2010.10.12

38

Jurnal de Chişinău Plus S.R.L.,
MD

2/2010

2009.11.11

20484

2010.10.12

38

Jurnal de Chişinău Plus S.R.L.,
MD

2/2010

026139

2009.11.11

20490

2010.10.12

38

Jurnal de Chişinău Plus S.R.L.,
MD

2/2010

9

023513

2008.05.17

20492

2010.10.08

35,36,41,
42,45

ACI PARTNERS S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

12/2008

10

026461

2010.01.15

20501

2010.10.18

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

3/2010

11

026462

2010.01.15

20502

2010.10.18

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

3/2010

12

026374

2009.12.10

20506

2010.09.27

41

Japan Tobacco Inc., JP

2/2010

13

026375

2009.12.10

20507

2010.09.27

41

Japan Tobacco Inc., JP

2/2010

14

026179

2009.12.03

20534

2010.09.13

33

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

2/2010

15

026187

2009.11.20

20535

2010.10.27

30

CIBIZOV Denis, MD

2/2010

16

026188

2009.11.20

20536

2010.10.27

30

CIBIZOV Denis, MD

2/2010

17

026189

2009.11.20

20537

2010.10.27

30

CIBIZOV Denis, MD

2/2010

18

026190

2009.11.20

20538

2010.10.27

30

CIBIZOV Denis, MD

2/2010

19

026191

2009.11.20

20539

2010.10.27

30

CIBIZOV Denis, MD

2/2010

20

026419

2009.12.22

20540

2010.10.27

30

CIBIZOV Denis, MD

3/2010

21

026111

2009.11.09

20541

2010.10.27

36

Bank of America Corporation,
US

2/2010

22

026112

2009.11.09

20542

2010.10.27

36

Bank of America Corporation,
US

2/2010

23

026113

2009.11.09

20543

2010.10.27

36

Bank of America Corporation,
US

2/2010

24

026192

2009.11.20

20544

2010.10.27

30

CIBIZOV Denis, MD

2/2010

25

026477

2010.01.14

20545

2010.11.01

26

025606

2009.06.30

20546

2010.11.01

03,14,19, CARANFIL Victor, MD
21,29,30,
31,32,33,42
29,30

CREAM LINE manifactural societe anonyme, food production
and trading company, cu titlul
distinctiv "CREAM LINE" S.A.,
GR

3/2010

11/2009
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TRADEMARKS
5

1

2

3

4

27

026387

2009.12.14

20547

2010.11.01 01,02,03,04, KALEV Iuri, MD
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

6

7

3/2010

28

026463

2010.01.15

20548

2010.11.01

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

3/2010

29

026464

2010.01.15

20549

2010.11.01

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

3/2010

30

026469

2010.01.18

20550

2010.11.01

12,35,37

NAMAIAN DEG S.R.L., MD

3/2010

31

026472

2010.01.19

20551

2010.11.01

06,07,35

HIDROINPEX S.A., MD

3/2010

32

026490

2010.01.22

20552

2010.11.01

16,41

LITERA A.V.N. S.R.L., grup
editorial, MD

3/2010

33

026492

2010.01.20

20553

2010.11.01

34

026504

2010.01.25

20554

2010.11.01

32

IVARO S.R.L., MD

3/2010

35

026505

2010.01.29

20555

2010.11.01

25,35,39,

CALINA S.R.L., MD

3/2010

CALINA S.R.L., MD

3/2010

16,29,31, BUCURIA S.A., MD
32,33,35,41

8

9

3/2010

41,43,44
36

026506

2010.01.29

20556

2010.11.01

25,35,39,
41,43,44

37

026508

2010.01.26

20557

2010.11.01

05

VITAPHARM-COM S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

3/2010

38

026511

2010.01.28

20558

2010.11.01

01,19

ZAO "Rybnitskii cementnyi
kombinat", MD

3/2010

39

023680

2008.06.12

20559

2010.11.02

40

024978

2009.02.10

20560

2010.11.01

07,08,37

Viktor Storm, AE

7/2009

41

024981

2009.02.10

20561

2010.11.01

07,08,11

Viktor Storm, AE

7/2009

42

026117

2009.11.10

20562

2010.11.02

35

BUZA Vasile, MD

2/2010

43

025261

2009.04.24

20563

2010.11.01

39

CargoInterPrim S.R.L., MD

44

025820

2009.09.03

20564

2010.11.01 01,03,06,07, Toomaxx Handelsgesellschaft
08,09,11,12, m.b.H, DE
16,17,19,20,
21,22,27

12/2009

45

025976

2009.10.15

20565

2010.10.13

1/2010

16,35,41,42 Gallup, Inc., US

34,35

ILCENCO Vsevolod, MD

12/2008

6/2009

46

026125

2009.11.13

20566

2010.11.02

47

026251

2009.12.02

20567

2010.11.02

24

БЕНДЕРСКАЯ ТЕКСТИЛЬНОТКАЦКАЯ ФАБРИКА, societate
pe acţiuni de tip închis, MD

2/2010

48

026252

2009.12.02

20568

2010.11.02

24

БЕНДЕРСКАЯ ТЕКСТИЛЬНОТКАЦКАЯ ФАБРИКА, societate
pe acţiuni de tip închis, MD

2/2010

49

025445

2009.06.03

20569

2010.11.02

30

LIMITED LIABILITY COMPANY
"TORGOVYI DOM "LYUBISTOK", UA

10/2009

50

024314

2008.09.26

20570

2010.11.05

09,18,35

SAMSONITE IP HOLDINGS
S.A R.L., LU

2/2009

51

024696

2008.12.05

20571

2010.11.05

29

BUNGE CYPRUS LIMITED, CY

5/2009

52

025200

2009.03.30

20572

2010.11.10

09

D-Link Corporation, TW

7/2009

53

025294

2009.05.06

20573

2010.11.04

35

Multicore Trading S.R.L., întreprindere mixtă, MD

7/2009

54

025297

2009.05.06

20574

2010.11.04

37

New Life S.R.L, întreprindere
mixtă, MD

7/2009
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35,36,37,43 EXDEZCOM S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD

1/2011

1/2011

1/2010

1/2011

MĂRCI

MD - BOPI 1/2011

1

2

3

4

5

6

55

025298

2009.05.05

20575

2010.11.02

29,30,32

56

025374

2009.05.14

20576

2010.11.10

14,35

57

025386

2009.05.19

20577

2010.11.08

02,06,19,

7

8

9

INCOMLAC S.A., MD

7/2009

1/2011

Rolex SA, CH

8/2009

LEVIŢCHI Ivan, MD

10/2009

BOSTAN Victor, MD

11/2009

VOENNOV Evghenii, MD

11/2009

NUFARM GmbH & Co KG, AT

12/2009

27,35,37
58

025678

2009.08.05

20578

2010.11.10

33

59

025762

2009.08.18

20579

2010.11.05

11,12,39

60

025927

2009.09.29

20580

2010.11.05

05

61

025999

2009.10.15

20581

2010.11.05

03,05

Orion Corporation, FI

1/2010

62

026076

2009.10.30

20583

2010.11.10

33

BOSTAN Victor, MD

2/2010

63

026077

2009.10.30

20584

2010.11.10

33

BOSTAN Victor, MD

2/2010

64

026165

2009.11.16

20585

2010.11.10

29,32

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French company), FR

2/2010

65

026171

2009.11.17

20586

2010.11.05

34

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

2/2010

66

026183

2009.11.18

20587

2010.11.05

35

eBay Inc., US

2/2010

67

026198

2009.11.20

20588

2010.11.10

03,05,31,35 Closed joint stock company
"Enzym", UA

2/2010

68

026199

2009.11.20

20589

2010.11.10

29,30

MARS, INCORPORATED, US

2/2010

69

026202

2009.11.20

20590

2010.11.10

05

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE

2/2010

70

026203

2009.11.20

20591

2010.11.10

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

2/2010

71

026204

2009.11.20

20592

2010.11.10

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

2/2010

72

026205

2009.11.20

20593

2010.11.10

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

2/2010

73

026248

2009.12.02

20594

2010.11.05 05,10,29,31, MIRADERA S.R.L., întreprin35,37,44 dere mixtă, MD

3/2010

74

026362

2009.12.07

20595

2010.11.10

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

2/2010

75

026363

2009.12.07

20596

2010.11.10

05

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE

2/2010

76

026380

2010.01.20

20597

2010.11.05

29,35

47 th PARALLEL S.A.,
întreprindere mixtă, MD

3/2010

77

026418

2009.12.22

20598

2010.11.05

05

Basilea Pharmaceutica AG, CH

3/2010

78

026488

2010.01.18

20599

2010.11.08

05

Orion Corporation, FI

3/2010

79

026522

2010.01.25

20600

2010.11.05

34

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

3/2010

80

026523

2010.01.25

20601

2010.11.08

39

MINZARARI Iurie, MD

4/2010

81

025884

2009.09.21

20603

2010.11.05

29,30,31

Joint Stock Company "RETAIL
GROUP", UA

12/2009

82

025182

2009.03.27

20604

2010.11.05

29

Dole Food Company, Inc., US

5/2009

83

025185

2009.03.27

20605

2010.11.05

32

Dole Food Company, Inc., US

5/2009

84

025714

2009.08.12

20606

2010.11.08

09

CEPOI Victor, MD

11/2009

85

026062

2009.10.28

20607

2010.11.11

30

DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA

2/2010

86

026072

2009.11.16

20608

2010.11.11

30

DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA

2/2010

87

026384

2009.12.18

20609

2010.11.05

19,35

CECAN Valeriu, MD

3/2010

88

026437

2009.12.23

20610

2010.11.08

01,05

MAC-GmbH, Agricultural Products, DE

4/2010

89

026438

2009.12.23

20611

2010.11.08

01,05

MAC-GmbH, Agricultural Products, DE

4/2010

90

026478

2010.01.15

20612

2010.11.05

21

HOMENCO Ghennadi, MD

3/2010

1/2011

1/2011

1/2011
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TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

91

023673

2008.06.11

20613

2010.11.12

35

92

024576

2008.11.10

20614

2010.11.15 19,20,24,27, PROGES S.R.L., firmă, RO

93

025705

2009.08.21

20615

2010.11.15

03,35

GORINCIOI Svetlana, MD

11/2009

94

026087

2009.11.02

20616

2010.11.12

29

OOO "BARIN", RU

2/2010

95

026096

2009.11.04

20617

2010.11.16

12

GENERAL MOTORS LLC,

2/2010

7
SHELL-FARMA S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD

8

9

12/2008

1/2011

1/2009

1/2011

35,39,41,42

a limited liability company organized and existing under the
laws of the State of Delaware,
US
96

026160

2009.11.13

20618

2010.11.15

29,30

GOLDEN BRANDS LIMITED,
CY

2/2010

97

026245

2009.11.27

20619

2010.11.15

30,35

CAD-Colibaba, întreprindere
individuală, MD

2/2010

98

026421

2009.12.23

20620

2010.11.16

05,10,35

MIRONENCO Victoria, MD

3/2010

99

026529

2010.02.03

20621

2010.11.12

10,35

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

3/2010

100

025435

2009.06.01

20622

2010.11.18

06,07,08,
11,20

JSC "Luga abrasive plant", RU

8/2009

101

026724

2010.02.09

20624

2010.11.18

09,11,17,
35,37

DUMITRAŞCU Ivan, MD

4/2010

102

025978

2009.10.15

20625

2010.11.08

34

ILCENCO Vsevolod, MD

1/2010

21,35

103

026105

2009.11.06

20626

2010.11.16

104

026163

2009.11.17

20627

2010.11.16

30

105

026347

2009.12.04

20628

2010.11.17

29

IBRIŞIM Alexandr, MD

2/2010

DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA

2/2010

GAŢCAN Georgeta, MD

2/2010

1/2011

1/2011

CIOBANU Liubovi, MD
106

026370

2009.12.09

20629

2010.11.17

12,35

107

026521

2010.01.25

20630

2010.11.22

16,35,38

108

026699

2010.02.04

20631

2010.11.22

109

026709

2010.02.03

20632

110

026378

2009.12.11

111

025909

2009.09.24

106

RAILEAN Andrei, MD

2/2010

ASOCIAŢIA MEDIATICĂ
PRO-DIASPORA, asociaţie
obştească, MD

5/2010

30

Kraft Foods Deutschland Holding GmbH, DE

4/2010

2010.11.22

05

Makhteshim Chemical Works
Ltd., IL

4/2010

20633

2010.12.02

29,35

20650

2010.10.27

33

SMIRNOV Alexandru, MD

3/2010

MOLDAGROVIN S.R.L., MD

12/2009

1/2011

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

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite

(186) Data
expirării
reînnoirii

(511) Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

2
2R 124

3
2020.05.11

4
09

6

7
6/1994

2

2R 322

2020.07.02

01,06,07,
08,09,16

3

2R 339

2020.07.02

06,07,16

4

R 7727

2020.04.07

33,35

5

R 7813

2020.04.07

33,35

6

R 8017

2020.07.12

32,33,35,42

7

R 8160

2020.09.25

09

8

R 8226

2020.09.05

07,09,11,14,
37,38,42

9

R 8235

2020.10.20

33,35

10

R 8236

2020.10.20

33,35

11

R 8246

2020.11.15

25,26,35,42

12

R 8253

2020.11.30

33

13

R 8258

2020.11.28

29,30

14

R 8259

2020.11.28

29,30

15

R 8263

2020.12.01

05,29

16

R 8269

2020.12.06

03,16

17

R 8301

2020.11.13

09

5
SONY CORPORATION, JP
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia
Stanley Black & Decker, Inc., US
1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, Statele Unite ale Americii
Stanley Black & Decker, Inc., US
1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, Statele Unite ale Americii
BARZA ALBĂ S.A., MD
Str. Victoriei nr. 49, MD-3101, Bălţi,
Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
BEERMASTER S.A., întreprindere mixtă,
MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 35,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
Ohaus Corporation, US
19A Chapin Road, Pine Brook, NJ 07058,
Statele Unite ale Americii
Samsung Electronics Co., Ltd., KR
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republica Coreea
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
TRICON S.A., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 20,
MD-3901, Cahul, Republica Moldova
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1,
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
AB SCA Finans, SE
Stureplan 3, SE-103 97 STOCKHOLM,
Suedia
CORNING INCORPORATED, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului New York, US
One Riverfront Plaza, Corning, State of New
York 14831, Statele Unite ale Americii

7-8/1994

7/1994

9/2000

1/2001

10/2000

3/2001

1/2001

6/2001

4/2001

9/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

6/2001

11/2001
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TRADEMARKS

1
18

2
R 8305

3
2020.10.23

4
16

19

R 8311

2020.11.21

35,42

20

R 8323

2020.12.25

05,05

21

R 8324

2020.12.27

05,16

22

R 8344

2020.10.23

29,30,32

23

R 8351

2020.11.28

05,16

24

R 8486

2020.12.08

05,16

25

R 8487

2020.12.08

05,16

26

R 8488

2020.12.12

05

27

R 8602

2020.12.26

05

28

R 8605

2021.01.26

03,05,21,30

29

R 8667

2020.11.28

05,16

30

R 8670

2021.02.15

32,33

31

R 8733

2020.12.05

05

32

R 8788

2021.01.18

04,35,37,
38,39,42

33

R 9144

2020.12.15

33

34

R 9320

2020.11.28

16
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5
METROMPAŞ S.R.L., MD
Str. Feredeului nr. 4,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
LEVINTSA & ASSOCIATES S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 89,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo
103-8426, Japonia
IPR Pharmaceuticals Inc., PR
Sabana Gardens Industrial Park, P.O.Box
1967, Carolina, PR 00984, Puerto Rico
Goya Foods, Inc., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware,
US
100, Seaview Drive, Secaucus, New Jersey
07096, Statele Unite ale Americii
HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., IT
Via Palermo 26/A, 43100 PARMA, Italia
Bristol-Myers Squibb SARL,
corporaţie franceză, FR
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil
Malmaison, Franţa
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
CEAICOVSCHI Angela, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Amgen Inc., US
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1789, Statele Unite ale
Americii
BP p.l.c., GB
1 St. James's Square, London SW1Y 4PD,
Regatul Unit
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Taraclia,
Republica Moldova
HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia

6
6/2001

7
11/2001

6/2001

11/2001

6/2001

11/2001

6/2001

11/2001

7/2001

12/2001

7/2001

12/2001

10/2001

3/2002

10/2001

3/2002

10/2001

3/2002

12/2001

5/2002

12/2001

5/2002

1/2002

6/2002

11/2001

6/2002

5/2001

7/2002

3/2002

8/2002

7/2001

1/2003

1/2002

4/2003
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V
Design industrial / Industrial design

P

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial.
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.
Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.
Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale
înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele
acestor desene şi modele industriale înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională.
Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se
protejează.

L

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative,
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law.
Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be
published in this Section.
Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). The Bulletin comprises both
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed
over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the lists of
industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international
registration numbers and of the ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova,
arranged in the order of the international registration numbers.
The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80
(11)

Numărul certificatului
Certificate number

(15)

Data înregistrării

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

Date of registration
Expected expiration date of the registration validity
(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

Number of industrial design
Number of deposit
(22)

Data de depozit
Filing date of deposit

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

Number of industrial designs
Priority data under the Paris Convention
Number of priority application
(32)

Data de depozit a cererii prioritare
Filing date of priority application

(33)

Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3

(43)

Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Publication date of the application for the registration of the industrial design

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Publication date of the decision on registration of the industrial design

(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

Date of issuance of certificate
Date of publication deferment expiration
(51)

Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno)
International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification)

(54)

Indicarea produsului
Indication of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial

(57)

Culorile revendicate

Representation of industrial design
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

Number of divisional application
Name and address of applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3
Name of author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3
(73)

Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of owner(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of attorney

(80)

Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga
Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate
Applications for the registration of the published industrial designs
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare (semestrial)
List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the
numerical index (half-yearly)
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor
CIDMI (semestrial)
List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the
ICID classes (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
List of registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
(semestrial)
List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
List of withdrawn industrial designs
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
List of rejected industrial designs
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued industrial design certificates
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în
ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în
ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID
classes (monthly, half-yearly)
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale
List of owners forfeited of rights through non-payment of the issuance fee for the industrial design
registration certificates
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a
expirat (inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates

112

DESIGN

MD - BOPI 1/2011

BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of industrial
designs
rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării
acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

O

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with
the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within
3 months following the date of publication of those applications in BOPI.

A

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes
in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

DESIGN

LOC (9) Cl. 01-04
f 2010 0074
2010.07.23
8
Culori revendicate: modelul 1 – roşu, alb, gri;
modelul 2 – roşu, alb, gri; modelul 3 – roşu,
alb, gri; modelul 4 – roşu, alb, gri; modelul 5 –
roşu, alb, gri; modelul 6 – roşu, alb, gri;

(71)

(72)
(74)
(54)

(55)

1

2

3

4

114

modelul 7 – roşu, alb, gri, galben; modelul 8 –
roşu, alb, gri, galben.
HARVIT PRO S.R.L., MD
Str. Valea Crucii nr. 22/49,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
HARTI Vitalie, MD
ŞTIRBU Natalia
Produse din cârnaţ cu mucegai şi/sau
imitaţie de mucegai

DESIGN
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(21) f 2010 0074

5

6

7

8

(51)
(21)
(22)
(28)
(46)
(57)

LOC (8) Cl. 19-04
f 2008 0054
2008.07.02
6
2011.01.02
Culori revendicate: modelul 1 – negru, roşu,
verde-suriu-închis; modelul 2 – alb, negru,
verde, verde-deschis, verde-marin; modelul
3 – alb, negru, verde, verde-deschis, verde-

marin; modelul 4 – alb, negru, verde, verdedeschis, verde-marin; modelul 5 – alb,
negru, verde, verde-deschis, verde-marin;
modelul 6 – alb, negru, verde, verde-marin.
(71)(72) POIŢAN Roxalana, MD
Str. Albiţa nr. 11, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
(54) Copertă, foi de carnet

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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(21) f 2008 0054

1

3

116

2

4
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(21) f 2008 0054

5

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

LOC (9) Cl. 23-02
f 2010 0083
2010.09.06
1

6

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Dispozitiv de fixare pentru săpun

(55)

1.1

1.2
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(51) LOC (9) Cl. 25-01
(21) f 2010 0091
(22) 2010.10.26
(28) 3
(71)(72) AGARCOV Alexandr, MD
MD-6514, Chetros, Anenii Noi,
Republica Moldova

(74)
(54)

AGARCOVA Natalia, MD
MD-6514, Chetros, Anenii Noi,
Republica Moldova
ANDRIEŞ Ludmila
Bloc de cofraj pierdut

(55)

1.1
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1.2
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(21) f 2010 0091

2.1

2.2
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(21) f 2010 0091

3.1

(51) LOC (9) Cl. 25-01
(21) f 2010 0092
(22) 2010.10.26
(28) 1
(71)(72) AGARCOV Alexandr, MD
MD-6514, Chetros, Anenii Noi,
Republica Moldova

120

3.2

(74)
(54)

AGARCOVA Natalia, MD
MD-6514, Chetros, Anenii Noi,
Republica Moldova
ANDRIEŞ Ludmila
Element de legătură pentru cofraj pierdut
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(21) f 2010 0092
(55)

1.1

1.2

1.3
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(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 25-03
f 2010 0095
2010.11.16
1

(71)

(54)
(55)

1.1

1.2

1.3

122

TEHNO ENGINEERING GRUP S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Tighina nr. 50, ap. 6,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Gheretă
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(15)
(11)
Nr.
Data
certiînregistrării
ficatului

(18)
Valabilitate

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

9

10

8

SOCOLNIC Denis, MD
Bd. Traian nr. 23,
bloc 1, ap. 124,
MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
KAVPEN S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
MD-4229, Purcari,
Ştefan Vodă,
Republica Moldova
BESCHIERU Radu,
MD
Str. Nicolae Milescu
Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
RAZLOGA Rostislav,
MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4,
bloc 1, ap. 87,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
ALMAIAN,
SOCIETATE
CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
VORNICOGLO
Hristofor, MD
Str. 31 August 1989
nr. 79, bloc 1, ap. 16,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
VORNICOGLO
Hristofor, MD
Str. 31 August 1989
nr. 79, bloc 1, ap. 16,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
KAVPEN S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
MD-4229, Purcari,
Ştefan Vodă,
Republica Moldova

7/2010

1
1

2
1283

3
4
2010.12.14 2015.04.26

5
6
7
f 2010 0049 2010.04.26 06-06

2

1284

2010.12.13 2014.12.24

f 2009 0080 2009.12.24 09-01

3

3

1285

2010.11.17 2015.03.19

f 2010 0037 2010.03.19 09-01

1

4

1286

2010.12.14 2014.12.21

f 2009 0078 2009.12.21 09-03

2 (1,2)

5

1287

2010.12.09 2015.05.07

f 2010 0055 2010.05.07 09-05

2

6

1288

2010.12.15 2015.04.21

f 2010 0047 2010.04.21 07-99

1

7

1289

2010.12.15 2015.05.11

f 2010 0057 2010.05.11 07-99

1

8

1290

2010.12.17 2014.12.24

f 2009 0079 2009.12.24 19-08

10

(43)
Nr. BOPI

4/2010

6/2010

4/2010

7/2010

7/2010

7/2010

4/2010
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1
9

2
1291

3
4
2010.12.17 2015.05.07

5
6
7
f 2010 0056 2010.05.07 19-08

8

9

10

1

7/2010

10

1292

2010.12.14 2015.03.24

f 2010 0040 2010.03.24 24-01

1

11

1293

2010.12.06 2015.04.06

f 2010 0044 2010.04.06 32-00

10

ALMAIAN,
SOCIETATE
CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
INSTITUTUL DE
INGINERIE
ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII
INDUSTRIALE IIETI,
MD
Str. Academiei nr. 3,
bloc 3, MD-2028,
Chişinău,
Republica Moldova
CRÎMSCHI Denis, MD
Str. Alba-Iulia nr. 156,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova

7/2010

7/2010

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în decembrie 2010
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr. de
depozit

(22)
Data de
depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

7

1

2

3

4

5

6

1

1254

f 2010 0010

2010.01.29

3

ALEXANDRUC Serghei, MD

8
10/2010

2

1255

06-01,
03
19-01,
08

f 2009 0069

2009.12.02

78

POPOVICI Eugen, MD

10/2010

3

1256

20-03

f 2009 0048

2009.06.17

24

VALAC Denis, MD

4

1257

32-00

f 2009 0008

2009.02.19

1

MARS, INCORPORATED, US

5

1258

32-00

f 2010 0017

2010.02.16

15

RAZLOGA Rostislav, MD

10/2010
10/2010
10/2010
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1
1

2
309

3
2015.11.15

4
f 2000 0093

5
2000.11.15

6
09-01

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)
7
2

2

351

2015.12.25

f 2001 0003

2000.12.25

13-03

1

3

861

2015.09.30

f 2005 0109

2005.09.30

09-01

1

4

895

2015.11.11

f 2005 0125

2005.11.11

09-03

5

5

897

2015.12.06

f 2005 0138

2005.12.06

19-08

1

6

907

2015.12.27

f 2005 0157

2005.12.27

11-05

1

7

910

2015.11.21

f 2005 0130

2005.11.21

01-01

3

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

8
9
IMPERIAL VIN S.A.,
6/2001
MD
5/2002
MD-7330, Pleşeni,
Cantemir,
Republica Moldova
INTROSCOP S.A., MD
12/2001
Str. Meşterul Manole nr. 16, 8/2002
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
SOCIETATEA
4/2006
COMERCIALĂ "TOMAI- 12/2006
VINEX" S.A., MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1,
MD-3801, UTA
Găgăuzia, Comrat,
Republica Moldova
MALICOV Andrei, MD
8/2006
Str. Sfatul Ţării nr. 4a,
4/2007
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
AGROVIN BULBOACA
8/2006
S.A., MD
4/2007
Str. Dacia,
MD-6512, Bulboaca,
Anenii Noi,
Republica Moldova
APĂ BUNĂ S.R.L.,
9/2006
ÎNTREPRINDERE
5/2007
MIXTĂ, MD
Str. Mioriţa nr. 10,
MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
ŞARCOV Gheorghe, MD 10/2006
Str. Valea Crucii nr. 4,
7/2007
ap. 25,
MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului
de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

1

DM/072542

2009.07.30

4

2

DM/072583

2009.07.31

3

DM/072887

4

DM/073500

JT
INTERNATIONAL
2009.07.17, S.A., CH
4011881,
GB;
2009.07.17,
4011882,
GB
2010.04.15 SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.),
CH

5

DM/073662

5

6

7

Dispozitiv pentru
etichetare / Labelling
device / Dispositif
d'étiquetage
Aspiratoare de
presiune înaltă / High
pressure cleaners /
Appareils de
nettoyage à haute
pression
Ambalaje pentru ţigări /
Cigarette packs /
Paquets á cigarettes

18-99

1

2014.07.30 6/2010

15-05

4

2014.07.31 6/2010

09-03

2

2015.01.15 6/2010

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

10-02

5

2015.04.15 6/2010

RESILUX N.V., BE

Butelii / Bottles /
Bouteilles

09-01

12

2015.01.25 6/2010

FISTOCOMMERCE OOD, BG
TISSOT S.A., CH

Etichetă / Label /
Etiquette
Cutie pentru ceas cu
brăţară / Watch case
with bracelet / Boîte
de montre avec
bracelet
Aparat pentru exerciţii
fizice / Fitness
apparatus / Appareil
d'exercice physique
Talpă pentru fier de
călcat / Sole plate for
flat iron / Semelle de
fer á repasser

19-08

1

2015.01.29 6/2010

10-07

1

2015.02.09 6/2010

21-02

1

2015.03.18 6/2010

07-05

1

2015.05.28 6/2010

CHECKPOINT
SYSTEMS
INTERNATIONAL
GMBH, DE
ALFRED
KÄRCHER GMBH
& CO. KG., DE

2010.01.15

2010.01.25

(18)
(28)(20)
Nr. IDB
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
8

9

2009.07.23,
001591959,
EM
6

DM/073668

2010.01.29

7

DM/073670

2010.02.09

8

DM/073677

2010.03.18

9

DM/073692

CALOR (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS
2009.12.01, SIMPLIFIÉE), FR
0011819110003, EM
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2010.05.28

LIU, QINGSHAN
C/O MR. COLE,
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1

2

3

10

DM/073705

2010.06.10

4

11

DM/073706

2010.06.11

12

DM/073708

2010.06.09

13

DM/073710

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLS2009.08.28, CHAFT, DE
4020090041
96, DE

14

DM/073750

2010.06.11

"FREY WILLE"
GMBH & CO. KG,
AT

15

DM/073767

2010.05.10

SAVERGLASS, FR

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
"FREY WILLE"
GMBH & CO. KG,
AT
MONTRES
BREGUET S.A.,
CH

2010.01.21

5
Colier; brăţară /
Necklace; bracelet /
Collier; bracelet

6

7

11-01

2

2015.06.10 6/2010

4

2015.06.11 6/2010

2

2015.06.09 6/2010

6

2015.01.21 6/2010

2

2015.06.11 6/2010

2

2015.05.10 6/2010

2

2015.06.22 6/2010

Ceasuri de mână /
10-02
Wrist watches /
Montres-bracelets
Părţi pentru ceasuri,
10-07
în special roată de
eşapament (1) şi
ancoră pentru calibru
(2) / Watch parts,
particularly escape
wheel (1) and caliber
pallet (2) / Parties de
montres, notamment
roue d'échappement
(1) et ancre pour
calibre (2)
Huse pentru scaune
06-01, 13
de vehicule; cotieră
pentru scaune de
vehicule / Covers for
vehicle seats; elbow
rest for vehicle seats /
Revêtements pour
sièges de véhicules;
accoudoir pour sièges
de véhicules
Butoane pentru
02-07
manşete / Cuff links /
Boutons de
manchettes
Butelii / Bottles /
09-01
Bouteilles

8

9

2009.11.23,
1638883,
EM;
2010.01.05,
1654195,
EM
16

DM/073807

2010.06.22

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

Pandantive /
Pendants / Pendentifs

11-01
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului
industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
(51)
Clase

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

02-07

DM/073750

2010.06.11

06-01,
13

DM/073710

2010.01.21
2009.08.28,
402009004196,
DE

07-05

DM/073692

2010.05.28
2009.12.01,
0011819110003, EM

09-01

DM/073662

2010.01.25

4

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

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

5

6

7

8

Butoane pentru
manşete / Cuff links /
Boutons de manchettes
Huse pentru scaune de
vehicule; cotieră pentru
scaune de vehicule /
Covers for vehicle
seats; elbow rest for
vehicle seats /
Revêtements pour
sièges de véhicules;
accoudoir pour sièges
de véhicules
Talpă pentru fier de
călcat / Sole plate for
flat iron / Semelle de fer
á repasser

2

2015.06.11

6/2010

6

2015.01.21

6/2010

1

2015.05.28

6/2010

RESILUX N.V., BE

Butelii / Bottles /
Bouteilles

12

2015.01.25

6/2010

SAVERGLASS, FR

Butelii / Bottles /
Bouteilles

2

2015.05.10

6/2010

JT
INTERNATIONAL
S.A., CH

Ambalaje pentru ţigări /
Cigarette packs /
Paquets á cigarettes

2

2015.01.15

6/2010

SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.),
CH
"FREY WILLE"
GMBH & CO. KG,
AT
TISSOT S.A., CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

5

2015.04.15

6/2010

Ceasuri de mână / Wrist
watches / Montresbracelets
Cutie pentru ceas cu
brăţară / Watch case
with bracelet / Boîte de
montre avec bracelet

4

2015.06.11

6/2010

1

2015.02.09

6/2010

"FREY WILLE"
GMBH & CO. KG,
AT
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

CALOR (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE), FR

2009.07.23,
001591959, EM
09-01

DM/073767

2010.05.10
2009.11.23,
1638883, EM;
2010.01.05,
1654195, EM

09-03

DM/072887

2010.01.15
2009.07.17,
4011881, GB;
2009.07.17,
4011882, GB

10-02

DM/073500

2010.04.15

10-02

DM/073706

2010.06.11

10-07

DM/073670

2010.02.09

128

DESIGN

MD - BOPI 1/2011

1

2

3

4

5

6

7

8

10-07

DM/073708

2010.06.09

MONTRES
BREGUET S.A., CH

2

2015.06.09

6/2010

11-01

DM/073705

2010.06.10

2

2015.06.10

6/2010

11-01

DM/073807

2010.06.22

Pandantive / Pendants /
Pendentifs

2

2015.06.22

6/2010

15-05

DM/072583

2009.07.31

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG.,
DE

Părţi pentru ceasuri, în
special roată de
eşapament (1) şi
ancoră pentru calibru
(2) / Watch parts,
particularly escape
wheel (1) and caliber
pallet (2) / Parties de
montres, notamment
roue d'échappement (1)
et ancre pour calibre (2)
Colier; brăţară /
Necklace; bracelet /
Collier; bracelet

4

2014.07.31

6/2010

18-99

DM/072542

2009.07.30

1

2014.07.30

6/2010

19-08

DM/073668

2010.01.29

1

2015.01.29

6/2010

21-02

DM/073677

2010.03.18

Aspiratoare de presiune
înaltă / High pressure
cleaners / Appareils de
nettoyage à haute
pression
Dispozitiv pentru
etichetare / Labelling
device / Dispositif
d'étiquetage
Etichetă / Label /
Etiquette
Aparat pentru exerciţii
fizice / Fitness
apparatus / Appareil
d'exercice physique

1

2015.03.18

6/2010

CHECKPOINT
SYSTEMS
INTERNATIONAL
GMBH, DE
FISTOCOMMERCE
OOD, BG
LIU, QINGSHAN
C/O MR. COLE,
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 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)

3

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1

2

4

5

6

7

1

DM/033627

NOVARTIS AG, CH

4

2015.07.24(3R)

12/1997

6/2010

2

DM/052734

UNDERBERG KG, DE

1

2015.07.06(2R)

3/2001

6/2010

3

DM/052743

WAVIN B.V., LIMITED LIABILITY
COMPANY, NL

1

2015.08.02(2R)

3/2001

6/2010

4

DM/052959

CARTIER CREATION STUDIO SA,
CH

6

2015.08.25(2R)

4/2001

6/2010

5

DM/053208

GRUPPO COSTRUZIONI
METALLICHE S.R.L., IT

6

2015.06.13(2R)

4/2001

6/2010

6

DM/053413

CRISTEL (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

1

2015.09.05(2R)

5/2001

6/2010

7

DM/053857

NATURANA DÖLKER GMBH & CO.
KOMMANDITGESELLSCHAFT, DE

1

2015.09.18(2R)

6/2001

6/2010

8

DM/066839

COMPAGNIE DES ARTS DE LA
TABLE, FR

26 (1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,
21, 22,23,24,25,26)

2015.06.24(1R)

4/2006

6/2010

9

DM/066949

DUROBOR, SOCIÉTÉ ANONYME,
BE

1

2015.08.01(1R)

1/2006

6/2010

10

DM/066976

MERCIS BV, NL

26

2015.07.21(1R)

2/2006

6/2010

11

DM/066984

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

4

2015.09.09(1R)

7/2006

6/2010

12

DM/066993

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

1

2015.09.14(1R)

2/2006

6/2010

13

DM/066994

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

1

2015.09.14(1R)

2/2006

6/2010

14

DM/067051

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

1

2015.09.02(1R)

2/2006

6/2010

15

DM/067052

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

1

2015.09.02(1R)

2/2006

6/2010

16

DM/067053

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

1

2015.09.02(1R)

2/2006

6/2010

17

DM/067055

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

2

2015.09.02(1R)

2/2006

6/2010

18

DM/067056

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

3

2015.09.02(1R)

2/2006

6/2010

19

DM/067057

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

1

2015.09.02(1R)

2/2006

6/2010

20

DM/067126

SOREMARTEC S.A., BE

1

2015.06.15(1R)

4/2006

6/2010
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VI

Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications or titles of protection
of industrial property objects
n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de

Î

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

I

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

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

OPI

1
1

2
Cereri de
înregistrare
a mărcilor

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

3

Cereri de
înregistrare
a mărcilor

4

132

Mărci

Nr. depozit

Nr.

3
023669

Nr. titlului
de
protecţie
4
-

023670
025079

-

12/2008
7/2009
7/2010

025958

-

1/2010

025964

-

1/2010

025965
004634

R 4373

1/2010
8/1996
2/1997
12/2005
2/2006

Date iniţiale

Date modificate

BOPI
5
12/2008

004635

R 4374

8/1996
2/1997
12/2005
2/2006

005041

R 4482

10/1996
3/1997
2/2006

005416

R 4825

3/1997
8/1997
7/2006

005411

R 4965

4/1997
10/1997
7/2006

006512

R 5742

3/1998
8/1998
10/2007
11/2007

007341

R 6286

10/1998
4/1999
10/2007
3/2008

011962

10217

10/2003
3/2004

011968

10222

10/2003
3/2004

012030

10247

10/2003
3/2004

011820

10415

10/2003
4/2004

6
(730)
Bd. Mircea cel Bătrân, nr. 3,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

7
(730)
Str. Căpriana, nr. 54,
MD-2052, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
CAROLI BRANDS S.R.L., societate comercială, RO
Bd. Timişoara nr. 60D, sector 6,
Bucureşti, România
(730)
SmithKline Beecham p.l.c., GB

(730)
CAROLI BRANDS S.R.L.,
societate comercială, RO
B-dul Timişoara nr. 26Z, Cladirea Anchor Plaza, corp B, et. 5,
birou 5B01, 70000, sector 6,
Bucureşti, România
(730)
SmithKline Beecham Limited, GB

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
Regatul Unit

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS,
Regatul Unit

(730)
SmithKline Beecham p.l.c., GB

(730)
SmithKline Beecham Limited, GB

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
Anglia, Regatul Unit

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS,
Regatul Unit
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5

Marcă

015300

12907

6/2005
12/2005

015387

12908

6/2005
12/2005

016538

13750

2/2006
7/2006

021498

16968

5/2008
10/2008

025227
009310

19710
7863

5/2010
11/2000
4/2001

6

Marcă

009313

7865

11/2000
4/2001
1/2004
2/2007

7

Marcă

009713

8305

6/2001
11/2001

8

Mărci

015795

14458

1/2006
1/2007

017959

14618

10/2006
3/2007

018129

14722

11/2006
4/2007

(730)
Institutul de Tehnologii Sociale,
MD
Str. Lacului nr. 21,
MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
ZERNOFF S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Organizaţia obştească
"INSTITUTUL EUROPEAN",
MD
Str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 45,
MD-2012, mun. Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Întreprinderea Mixtă
"ZERNOFF" S.R.L., MD
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
METROMPAŞ S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Dacia nr.1, bloc 2, ap. 59,
MD-2027, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
TARGET ADVERTISING S.R.L,
întreprindere mixtă, MD

(730)
"METROMPAŞ" S.R.L., MD

Str. Independenţei nr. 7, bloc 2,
ap. 18, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

Str. Independenţei nr. 7,
bloc 2, ap. 18,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

Str. Feredeului nr. 4,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
TARGET ADVERTISING
S.R.L., MD
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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.
1
1

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

2

3
000134
1993.07.28

4
2R 10

5
2/1994
11/2002
10/2003
7/2010

Mărci

000336
1993.08.11

R 1034

2

Marcă

025009
2009.02.25

20231

3

Marcă

016348
2005.03.02

14751

4

5

6

7

Marcă

Mărci

Cerere de
înregistrare
a mărcii

013403
2003.06.13

013404
2003.06.10

11133

11135

013404
2003.06.10

11135A

026682
2010.02 03

-

1/2006
4/2007
11/2010

4/2004
10/2004
3/2009

4/2004
10/2004
3/2009
5/2009
10/2009
4/2004
10/2004
5/2009
7/2009
4/2010

Cerere de
înregistrare
a desenului/
modelului
industrial

f 2010 0026
2010.03.03

Cereri de
înregistrare
a mărcilor

026225
2009.11.25

-

2/2010

026984
2010.04.16

-

9/2010

027019
2010.04. 22

-

8/2010
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-

2/1994
11/2002
10/2003
7/2010
4/2009
10/2010

6/2010

Date despre
cedent
6
BRANDBREW S.A., LU
5, Parc d'Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, Luxembourg

IT PROACCES S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Ismail nr. 86/1, ap. 234,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

Date despre cesionar

7
C&C INTERNATIONAL
LIMITED, IE
The Grange, Stillorgan
Road, Blackrock, Co.
Dublin, Irlanda

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1561
2010.12.06

"DIPLOMAT CLUB"
S.R.L., MD
Str. Lacului 39,
MD-2009, mun.
Chişinău, Republica
Moldova
GUTNYEV Oleksandr,
UA
Str. Chichibabina, 3,
ap. 33, Kharkiv,
61058, Ucraina

1562
2010.12.06

"Petrosojuz TM Co. Ltd.",
RU
Ul. Arsenalnaya d. 1,
corpus 2, RU-195009,
Sankt-Peterburg,
Federaţia Rusă
"Petrosojuz TM Co. Ltd.",
RU
Ul. Arsenalnaya d. 1,
corpus 2, RU-195009,
Sankt-Peterburg,
Federaţia Rusă

1564
2010.12.07

Obschestvo
s ogranicennoi otvetstvennostiu "Firma "Ratna", RU
Ul. B. Semenovskaia, 42/22, Str. 2,
105094 Moscova,
Federaţia Rusă

DWT Deutsche Wassertechnologien GmbH,
DE

1566
2010.12.08

OBSHTSHESTVO
S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU
"FIRMA "RATNA", RU
B. Semenovskaya
Str. 42/2-2, bldg. 2, 105094
Moscow, Federaţia Rusă
Ştiri Media Grup S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova

DWT DEUTSCHE
WASSERTECHNOLOGIEN GMBH, DE

VICOL Dumitru, MD
Str. C. Vîrnav, nr. 23,
bloc 1,
MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova
WJ Ventures Limited, CY
Digeni Akrita, 45-47, Pamporides Building, 4th floor,
P.C. 1070, Nicosia, Cipru
WJ Ventures Limited, CY
Digeni Akrita, 45-47, Pamporides Building, 4th floor,
P.C. 1070, Nicosia, Cipru

1563
2010.12.07

1565
2010.12.08

Hansaallee 162, 60320
Frankfurt, Germania

Hansaallee 162, 60320
Frankfurt, Germania
"DND Media" S.R.L.,
MD
Bd. Traian nr. 5,
ap. 137,
mun. Chişinău,
Republica Moldova

1567
2010.12.09
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8

Cerere de
înregistrare
a mărcii

027080
2010.04.19

-

8/2010

027081
2010.04.19
024575
2008.11.07

-

8/2010

-

1/2009
4/2010
10/2010

PAPUC Ludmila, MD
Str. Studenţilor 7,
bloc 3, ap. 57, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
MAŞCAUŢANINDCOMAGRO S.R.L., MD
MD-4828, Jevreni,
Criuleni,
Republica Moldova

"Aliment-Ulei" S.R.L.,
MD
s. Pîrîta, r-nul
Dubăsari, MD-4579,
Republica Moldova

1568
2010.12.10

"CATRIX-TRANS"
S.R.L., MD
satul Micăuţi, MD-3722,
r-nul Străşeni,
Republica Moldova

1569
2010.12.13

9

Marcă

009846
2000.11.16

8315

6/2001
1/2002
4/2003

10

Marcă

009847
2000.11.16

8316

6/2001
11/2001
4/2003

MAŞCAUŢANINDCOMAGRO S.R.L., MD
MD-4828, Jevreni,
Criuleni,
Republica Moldova

"CATRIX-TRANS"
S.R.L., MD
satul Micăuţi, MD-3722,
r-nul Străşeni,
Republica Moldova

1570
2010.12.13

11

Marcă

009848
2000.11.16

8352

7/2001
12/2001
4/2003

MAŞCAUŢANINDCOMAGRO S.R.L., MD
MD-4828, Jevreni,
Criuleni,
Republica Moldova

"CATRIX-TRANS"
S.R.L., MD

1571
2010.12.13

satul Micăuţi, MD-3722,
r-nul Străşeni,
Republica Moldova
SEAL TRADEMARKS
PTY LTD, AU
1 Billabong Place,
Burleigh Heads,
Queensland 4220,
Australia

1572
2010.12.14

12

13

Cereri de
înregistrare
a mărcilor

027229
2010.05.27

-

9/2010

RVCA Platform, LLC, US

027230
2010.05.27

-

9/2010

Cerere de
înregistrare
a mărcii

026093
2009.11.03

-

2/2010

Mărci

000386
1993.11.26

R 154

7/1994
2/2004

960 West 16th Street,
COSTA MESA, California
92627, Statele Unite ale
Americii
ExxonMobil Oil Corporation, US
5959 Las Colinas
Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298,
Statele Unite
ale Americii

000372
1993.11.15

R 229

7/1994
4/2005

000371
1993.11.15

R 230

7/1994
5/2005

000370
1993.11.15

R 231

7/1994
5/2005

000369
1993.11.15

R 232

7/1994
5/2005

000454
1993.12.28

R 416

7/1994
2/2004

000445
1993.11.30

R 482

9/1994
2/2004

000448
1993.11.30

R 484

9/1994
2/2004

000446
1993.11.30

R 511

9/1994
2/2004

000453
1993.12.28

R 512

9/1994
2/2004

Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas
Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298,
Statele Unite
ale Americii

1573
2010.12.15
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14

15

16

17

Marcă

Marcă

Marcă

Marcă

136

022471
2007.12.06

17772

10/2008
3/2009

019915
2006.08.28

18260

10/2007
7/2009

019913
2006.08.28

19201

5/2009
12/2009

019914
2006.08.28
021627
2007.07.30

015795
2004.11.04

017959
2005.10.25

018129
2005.11.25

19202
17486

14458

14618

14722

5/2009
12/2009
8/2008
1/2009
12/2010

1/2006
1/2007

Întreprinderea cu capital
străin "PRIME" S.R.L., MD
Str. Mitropolit
G. Bănulescu-Bodoni, 57/1,
bloc C,
MD-2005,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
TARGET ADVERTISING
S.R.L., MD

10/2006
3/2007

Str. Independenţei nr. 7,
bloc 2, ap. 18,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
TARGET ADVERTISING
S.R.L., MD

11/2006
4/2007

Str. Independenţei nr. 7,
bloc 2, ap. 18, MD-2060,
Chişinău,
Republica Moldova
TARGET ADVERTISING
S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 7,
bloc 2, ap. 18,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

"PRIME TV" S.R.L.,
MD

1574
2010.12.22

Str. 31 August 1989
nr. 127, MD-2012,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
LEO BURNETT
COMPANY, INC., US

1575
2010.12.22

35 West Wacker Drive
Chicago, Illinois 60601,
Statele Unite
ale Americii
Publicis Groupe S.A.,
FR

1576
2010.12.22

133 Avenue des
Camps Elysées, 75008
Paris, Franţa
Saatchi & Saatchi
Holdings Limited, GB
80 Charlotte Street,
London W1A 1AQ,
Regatul Unit

1577
2010.12.22
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Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind
contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1

OPI

2
Marcă

Nr. titlului
de
protecţie
3
016664

Licenţiator
5
(730)
Panuş Sergiu, MD
Str. Ion Vatamanu nr. 12,
MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova

Licenţiat
6
(791)
"MAMIRS" S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9, of. 8,
MD-2023,
mun. Chişinău,
Republica Moldova

Informaţii privind
contractul de licenţă
7
1. Licenţă neexclusivă
limitată.
2. Termenul de
acţiune – perioada
necesară pentru îmbutelierea a 1300000
unităţi butelii.
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1546
2010.12.07
.
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7

Cod ST.3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

Data retragerii

(41) Nr. BOPI

2
US
AZ
RU
CH
RU
AZ
AZ

3
a 2008 0027
a 2008 0117
a 2008 0007
a 2008 0116
a 2008 0008
a 2008 0137
a 2008 0136

4
2006.06.08
2005.12.30
2008.01.10
2006.09.29
2008.01.10
2006.09.13
2006.07.07

5
2010.12.10
2010.12.10
2010.12.10
2010.12.10
2010.12.10
2010.12.10
2010.12.10

6
10/2008
4/2009
7/2009
10/2008
7/2009
4/2009
4/2009

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform
normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

138

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
STAVRIDIS, Ioannis, GR;
DELICONSTANTINOS, George, GR
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD
FALA Valeriu, MD
GUŢUL Vera, MD; ŢULEANU Constantin, MD
GUŢUL Vera, MD; ŢULEANU Constantin, MD
ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE
ŞI PRODUCERE AVICOLA - MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE
A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD
INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI
ŞI COPILULUI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
GHERASIMENCO Serghei, MD; CAZAC Grigore, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL
DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

3
1912

4
96-0102

5
1994.06.27

Data
încetării
valabilităţii
6
2010.06.27

2488

a 2003 0144

2003.06.06

2010.06.06

2603
2723
2740
2893

a 2004 0151
a 2004 0160
a 2004 0159
a 2005 0165

2004.06.17
2004.06.29
2004.06.29
2005.06.10

2010.06.17
2010.06.29
2010.06.29
2010.06.10

-

a 2004 0140

2004.06.02

2010.06.02

2944
2954
2963
2964
3002

a 2005 0163
a 2005 0170
a 2005 0182
a 2005 0187
a 2005 0173

2005.06.09
2005.06.16
2005.06.27
2005.06.29
2005.06.20

2010.06.09
2010.06.16
2010.06.27
2010.06.29
2010.06.20

3008
3014
3024

a 2005 0183
a 2005 0169
a 2005 0171

2005.06.27
2005.06.16
2005.06.17

2010.06.27
2010.06.16
2010.06.17

3059

a 2005 0164

2005.06.09

2010.06.09

3066

a 2005 0177

2005.06.24

2010.06.24

3078
3106
3112
3158

a 2005 0166
a 2005 0167
a 2005 0168
a 2005 0162

2005.06.13
2005.06.14
2005.06.16
2005.06.09

2010.06.13
2010.06.14
2010.06.16
2010.06.09
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
CORAC Anatolii, UA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD., IL
SOLOMON Oleg, MD

3288

a 2005 0156

2005.06.03

2010.06.03

3543
3563
3575

a 2005 0160
a 2005 0159
a 2007 0182

2005.06.06
2005.06.06
2007.06.25

2010.06.06
2010.06.06
2010.06.25

3596
3601
3661

a 2005 0158
a 2005 0178
a 2005 0157

2005.06.06
2005.06.24
2005.06.03

2010.06.06
2010.06.24
2010.06.03

3709
3768

a 2004 0284
a 2008 0173

2003.06.19
2008.06.26

2010.06.19
2010.06.26

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat
înainte de termen prin neachitarea taxei de menţinere
în vigoare a brevetului, conform art. 68 din Legea
nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform
normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

15

16

17
18
19
20

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
CEBAN Vasile, MD
RHONE-POULENC RHODIA
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
BABII Sergiu, MD
OCOPNAIA Natalia, MD
PÎRGARI Andrei, MD;
PÎRGARI Boris, MD
ELI LILLY AND COMPANY, US
BAS-CLASIC S.R.L., Firmă, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
CENTRUL DE RESURSE GENETICE VEGETALE
DIN MOLDOVA AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
ANDREEV Valeriu, MD
CHIRIAC Adrian, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

3
492
859

4
95-0308
94-0369

5
1995.07.19
1994.07.13

6
2009.07.19
2009.07.13

2038
2306
2327

a 2001 0234
a 2003 0179
a 2003 0168

2001.07.25
2003.07.18
2003.07.11

2009.07.25
2009.07.18
2009.07.11

2336
2457
2480

a 2000 0162
a 2003 0161
a 2003 0176

2000.07.28
2003.07.01
2003.07.17

2009.07.28
2009.07.01
2009.07.17

2645
2688

a 2004 0178
a 2004 0169

2004.07.16
2004.07.02

2009.07.16
2009.07.02

2735

a 2004 0192

2004.07.30

2009.07.30

2764

a 2004 0185

2004.07.28

2009.07.28

2774

a 2004 0173

2004.07.07

2009.07.07

2787

a 2004 0186

2004.07.28

2009.07.28

2788

a 2004 0187

2004.07.28

2009.07.28

2789

a 2004 0188

2004.07.28

2009.07.28

2796

a 2004 0172

2004.07.07

2009.07.07

2882
3023
3675

a 2004 0179
a 2004 0171
a 2007 0193

2004.07.19
2004.07.07
2007.07.09

2009.07.19
2009.07.07
2009.07.09
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KA4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
de invenţie prin neachitarea taxelor datorate conform
articolului 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea
de acordare a brevetului, data adoptării hotărârii de decădere
Nr.
crt.
1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

(11)
Nr.
brevet
3
3852

(13)
Codul tipului
de document
4
B2

2

MD

3886

B2

3

MD

3921

B2

(51) Indicii de clasificare

(21)
Nr. depozit
6
a 2004 0174

(22)
Data
depozit
7
2004.07.08

(45)
Nr.
BOPI
8
2/2009

Data
hotărârii de
decădere
9
2010.12.10

5
H03G 3/32 (2006.01)
H05K 11/02 (2006.01)
A63B 24/00 (2006.01)
A63F 13/00 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
A63G 31/02 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
A63B 69/00 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)
H04M 3/22 (2006.01)

a 2005 0287

2005.09.22

4/2009

2010.12.10

a 2006 0297

2006.12.27

5/2009

2010.12.10

KA4A Decăderi din drepturile ce decurg
din brevetul de invenţie de scurtă durată prin neachitarea
taxelor datorate conform articolului 60(5) din
Legea nr. 50-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea
de acordare a brevetului, data adoptării hotărârii de decădere
Nr.
crt.

(11)
Nr.
brevet
3
11
42

(13) Codul tipului
de document

(51) Indicii de clasificare

(21)
Nr. depozit

1
1
2

Cod
ST.3
OMPI
2
MD
MD

4
Y
Y

3

MD

60

Y

5
F04B 43/04 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/16 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
A24F 15/12 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
B65D 43/14 (2006.01)
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6
s 2009 0005
s 2009 0010

(22)
Data
depozit
7
2009.01.21
2007.05.02

(45)
Nr.
BOPI
8
3/2009
6/2009

Data
hotărârii
de decădere
9
2010.12.10
2010.12.10

s 2009 0060

2008.06.18

8/2009

2010.12.10
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46
din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7

(210)
Nr. de depozit
2
023014
023251
024533
024538
024555
024612
025162

(220)
Data de depozit
3
2008.03.13
2008.04.07
2008.11.06
2008.11.06
2008.11.03
2008.11.25
2009.03.23

Data retragerii

Nr. BOPI

4
2010.12.09
2010.12.09
2010.12.09
2010.12.10
2010.12.28
2010.12.09
2010.12.09

5
11/2008
11/2008
1/2009
1/2009
1/2009
2/2009
5/2009

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
5974

2

7884

009357

GR International

2010.06.06

3

7908

009358

GCRe

2010.06.06

4

7910

009360

GeneralCologne Re

2010.06.06

5

7911

009361

GeneralCologne Re

2010.06.06

6

7912

009362

GENERALCOLOGNE
RE

2010.06.06

7

7938

009353

GW Gallery Wine

2010.06.06

8

7942

009398

CALVIN KLEIN
SCENT STUDIO

2010.06.20

9

7943

009413

NUOVA

2010.06.20

Nr.
crt.

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

3
006940

4
Royal ProgresS

5
2007.08.05

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
6
ROYAL-PROGRES, societate cu răspundere
limitată
Str. Sarmizegetusa nr. 39, bloc 3,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
SOLIMUS LUX S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6, of. 21,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
General Re Corporation, corporaţia statului
Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904-2350, Statele Unite ale Americii
General Re Corporation, corporaţia statului
Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904-2350, Statele Unite ale Americii
General Re Corporation, corporaţia statului
Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904-2350, Statele Unite ale Americii
General Re Corporation, corporaţia statului
Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904-2350, Statele Unite ale Americii
GALLERY WINE S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 30, ap. 7,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Calvin Klein Trademark Trust, US
Rodney Square North, 1100 North Market
Street, Wilmington, DE 19890,
Statele Unite ale Americii
PANUŞ Grigore, MD
Str. A.Cristi nr. 9, MD-6800, Ialoveni, Chişinău,
Republica Moldova
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1
10

2
7944

3
009414

4
COLUMBUS

5
2010.06.20

11

7945

009416

CARTIA

2010.06.21

12

7946

009417

13

7947

009421

alka

2010.06.22

14

7949

009422

AMIGO

2010.06.22

15

7950

009445

ЛЮБИМОЕ ВИНО
МОНАХОВ

2010.06.20

16

7951

009446

FAVORIT

2010.06.01

17

7985

009343

TELLUS

2010.06.01

18

7986

009344

INFLECTION

2010.06.01

19

7987

009346

VANDERVELL

2010.06.01

20

7990

009394

DUENTRIC

2010.06.16

21

7994

009404

РУБИНОВОЕ
КОЛЬЕ

2010.06.16

22

7995

009405

СЛАДКАЯ РОСА

2010.06.16

23

7996

009407

БЕСАПАРА

2010.06.16

24

7997

009409

КАЛУГЕРОВСКО

2010.06.16

25

7998

009410

БИСЕР

2010.06.16

26

8006

009440

DAWN

2010.06.29

27

8008

009442

AVAYA
COMMUNICATION

2010.06.29

28

8010

009444

AVAYA
communication

2010.06.29

29

8011

009447

ZODIAC

2010.06.01
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2010.06.21

6
JOHN PLAYER & SONS LIMITED, IE
P.O. Box 286, South Circular Road, Dublin 8,
Irlanda
SmithKline Beecham p.l.c., GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Anglia
CORNING INCORPORATED, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
Statului New York, US
One Riverfront Plaza, Corning, State of New
York 14831, Statele Unite ale Americii
SOLIMUS LUX S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6, of. 21,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
SOLIMUS LUX S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6, of. 21,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
CARAHASANI-VIN S.A., MD
Str. Zorilor nr. 25,
MD-4214, Carahasani, Tighina,
Republica Moldova
COJUŞNA S.A., fabrică de vin, MD
Str. Lomtadze nr. 1,
MD-3715, Cojuşna, Chişinău,
Republica Moldova
POCHILESAM S.R.L., firmă, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 91, bloc 1,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
PARKER PEN PRODUCTS, GB
101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7
5NP, Anglia
DANA CORPORATION, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Virginia,
US
4500 DOOR STREET, TOLEDO, OHIO
43615, Statele Unite ale Americii
SmithKline Beecham p.l.c., GB
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, Regatul Unit
VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Chişinău,
Republica Moldova
VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Chişinău,
Republica Moldova
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău,
Republica Moldova
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău,
Republica Moldova
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău,
Republica Moldova
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Avaya Inc., corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
211 Mount Airy Road, Basking Ridge ,
New Jersey 07920, Statele Unite ale Americii
Avaya Inc., corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
211 Mount Airy Road, Basking Ridge ,
New Jersey 07920, Statele Unite ale Americii
COJUŞNA S.A., fabrică de vin, MD
Str. Lomtadze nr. 1,
MD-3715, Cojuşna, Chişinău,
Republica Moldova
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1
30

2
8059

3
009363

4
CAHUL

5
2010.06.07

31

8063

009384

PICNIC

2010.06.15

32

8064

009402

IDEAL

2010.06.06

33

8065

009418

tripod

2010.06.21

34

8066

009438

БЛИЦ ПАК

2010.06.28

35

8079

009540

Franzeluţa

2010.06.07

36

8120

009379

DISCOVERING
BEYOND
IMAGINATION

2010.06.13

37

8220

009391

AEVIT

2010.06.15

38

8333

009423

Hopfen Konig

2010.06.22

39

8334

009424

Fulbier

2010.06.22

40

8472

009383

TOAMNĂ

2010.06.15

41

8511

009365

TEMPOTEXT

2010.06.07

42

8573

010133

RIONI COM

2010.06.14

43

8596

009345

GLACIER

2010.06.01

44

8664

009385

CODRUL
MOLDOVEI

2010.06.15

45

8859

009390

CONTRACEPTIN

2010.06.15

46

9584

009380

RIONI COM

2010.06.14

47

9663

009366

2010.06.09

6
Cahul S.A., combinat de panificaţie, MD
Str. Păcii nr. 20, MD-3900, Cahul,
Republica Moldova
BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
SOLIMUS LUX S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6, of. 21,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
Lycos, Inc., corporaţie din statul Virginia, US
100 Fifth Avenue, Waltham, Massachusetts
02451, Statele Unite ale Americii
Zacrîtoe Acţionernoe Obşcestvo
"HOLDINGOVAIA COMPANIA
"BLIŢ-INFORM", UA
ul. Kioto, dom. 25, Kiev, 02156, Ucraina
FRANZELUŢA S.A., combinat de panificaţie
din Chişinău, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
CORNING INCORPORATED, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
New York, US
One Riverfront Plaza, Corning, State of New
York 14831, Statele Unite ale Americii
JSC NIZHPHARM, RU
Str. Salganskaya nr. 7, GSP-459, Nizhny
Novgorod 603600, Federaţia Rusă
SOLIMUS LUX S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6, oficiul 21,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
SOLIMUS LUX S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6, oficiul 21,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Voxtel S.A., întreprindere mixtă moldoromâno-franceză, MD
Str. Armenească nr. 55,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
RIONI-COM S.R.L., MD
Str. Maria Cebotari nr. 22,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
DANA CORPORATION, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Virginia,
US
4500 DOOR STREET, TOLEDO, OHIO
43615, Statele Unite ale Americii
BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
JSC NIZHPHARM, RU
Str. Salganskaya nr. 7, GSP-459,
Nizhny Novgorod 603600, Federaţia Rusă
RIONI-COM S.R.L., MD
Str. Maria Cebotari nr. 22,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
ABX LOGISTICS Worldwide, BE
Rue des Deux Gares 150, 1070 Brussels,
Belgia
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în luna iunie 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

1
1
2
3
4
5
6

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R5
8436
8716
8760
8761
8762

(210) Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

3
000421
010435
010333
010330
010331
010334

4
TM
VIP
ELEMENTS
LD
LIGGETT-DUCAT
VINĂRIA SAKKO

5
2011.06.18
2011.06.22
2011.06.01
2011.06.01
2011.06.01
2011.06.01

8763

010338

2011.06.06

8764

010339

8765

010341

8766

010352

8767

010353

8768

010358

8773
8774
8775

010376
010377
010378

8801

010336

8806
8807
8808
8809
8810

010384
010385
010386
010387
010390

MISTERELE
NOPŢII
НОЧНЫЕ ТАЙНЫ
ARGINTUL
ASCONI
СЕРЕБРО
АСКОНИ
МОЛДАВСКИЙ
ГАЙДУК
STEAUA DE
NORD
СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА
BARONUL
ŢIGANILOR
ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН
NUNTA
DE ARGINT
СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА
Rama Harmonia
Rama Harmonia
BENSON &
HEDGES
DRAGOSTE
NEMĂRTURISITĂ
ТАЙНАЯ
ЛЮБОВЬ
FIDARIS
GALIDA
ZIRCARIS
ZIRCADE
MODECA-INTER

8811

010393

2011.06.14

8812
8813

010394
010395

RADIO NOVA
105.9 MHz
INVANZ
NEFERTITI

8814

010396

8815

010397

8816

010398

8817

010399

8818

010402

7

8

9

10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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KENT GOLDEN
ONE
KENT SILVER
FOUR
VALDYNE
SINEGERIA
СИНЕГЕРИЯ
BREVANZE

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

6
TUTUN-CTC S.A., MD
PLEŞCA Valeriu Ion, MD
Gallaher Limited, GB
Gallaher Limited, GB
Gallaher Limited, GB
SAKKO SpA S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-beliziană, MD
ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie,
MD

2011.06.06

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

2011.06.06

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

2011.06.06

2011.06.06

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

2011.06.06

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

2011.06.05
2011.06.05
2011.06.05

UNILEVER N.V., NL
UNILEVER N.V., NL
PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie,
MD

2011.06.06

2011.06.06
2011.06.06
2011.06.06
2011.06.06
2011.06.11

2011.06.14
2011.06.21
2011.06.11
2011.06.11
2011.06.11
2011.06.22
2011.06.21

AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
AstraZeneca AB, SE
MODECA-INTER S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-rusă, MD
ADVAR S.R.L., firmă, MD
Merck Sharp & Dohme Corp., US
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-irlandeză, MD
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
British American Tobacco (Brands) Inc., US
G.D. Searle LLC, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
IMPEXVINCOM S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US

MD - BOPI 1/2011
1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2
8819

3
010403

4
CONSTREL

5
2011.06.21

8820

010404

ECENZE

2011.06.21

8821

010405

EPTISET

2011.06.21

8822

010406

REDEMIS

2011.06.21

8823

010407

2011.06.22

8824

010408

8828

010440

TRAVEL AGENCY
CORINA
SAMPOERNA
X-tra
ZRIVADA

8832
8835

010465
010462

2011.06.29
2011.06.28

8836
8839

010461
010448

IODASEPT
РОЗОВЫЙ
ФЛАМИНГО
Snaige
VALDURE

8841

010443

SYMPHONIX

2011.06.29

8842

010441

VORMADA

2011.06.29

8845

010383

ORINGO

2011.06.07

8846

010388

PARADISE

2011.06.07

8847

010389

IZUMIX

2011.06.07

8857

010442

GENKADE

2011.06.29

8877
8878
8879

010410
010415
010416

2011.06.22
2011.06.27
2011.06.26

8880
8881

010417
010419

AIRTREK
SAVA
Живчик
Напiй
безалкогольный
SONNETI
UNIC

8882

010420

SsangYong Motor

2011.06.28

8883
8910

010434
010509

8925
8957
8958

010535
010400
010418

8959

010422

INTEL
NETMERGE

2011.06.28

8975
8976
9040

010436
010437
010370

2011.06.27
2011.06.27
2011.06.01

9041
9079

010371
010531

2011.06.01
2011.06.21

Diageo PLC, GB
Balkanpharma Dupnitsa AD, BG

9080
9081
9223
9224
9264

010532
010534
010374
010375
010411

2011.06.21
2011.06.21
2011.06.05
2011.06.05
2011.06.20

Balkanpharma Dupnitsa AD, BG
Balkanpharma Dupnitsa AD, BG
UNILEVER N.V., NL
UNILEVER N.V., NL
EURO-ALCO S.A., MD

9397
9398

010372
010373

АРСЕНАЛЬНОЕ
ДОН
GUINNESS UNITED DISTILLERS
VINTNERS
GUINNESS UDV
NONESTRON
НОНЕСТРОН
COFFERGAMIN
EPILEPTISIN
Rama Yogurt Plus
Rama Yogurt Plus
LACRIMA BASARABIEI
RAMA Cream Plus
RAMA Cream Plus

CRESCHENDO S.R.L., firmă, MD
MERAJI Nicolae, MD
JOHN PLAYER & SONS LIMITED,
GB
INTEL CORPORATION, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
Baltika Breweries, RU
Baltika Breweries, RU
Diageo PLC, GB

2011.06.05
2011.06.05

UNILEVER N.V., NL
UNILEVER N.V., NL

2011.06.22
2011.06.29

2011.06.22
2011.06.22

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

RUSSKAYA
VODCA
GOLDEN NIL
TOCOTOUR
МУЖИК MUZHIK

2011.06.28
2011.06.28

2011.06.22
2011.06.08
2011.06.12
2011.06.19
2011.06.28

6
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
Corina S.R.L., MD
PT Hanjaya Mandals Sampoerna Tbk.,
ID
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, corporaţia statului Delaware, US
NeoGalenaFarm S.R.L., MD
LaVina Group S.R.L., MD
AIEA S.A., MD
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, corporaţie organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
US
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, corporaţia statului Delaware, US
AGROPETROL S.A., companie pentru aprovizionare cu produse petroliere, MD
AGROPETROL S.A., companie pentru aprovizionare cu produse petroliere, MD
AGROPETROL S.A., companie pentru aprovizionare cu produse petroliere, MD
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, corporaţia statului Delaware, US
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, JP
SAVA Nicolae, MD
Slobodian Alexander, UA

World Design & Trade Co. Ltd., GB
UNIC S.A., magazin central universal,
MD
SSANGYONG MOTOR COMPANY,
KR
STEAUA-GRUP S.R.L., MD
PAROM, Zacrîtoe Acţionernoe Obşcestvo, RU
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1

2
9476

3
010409

9545

010335

9546
9548
9894
9896

010438
010512
010329
010533

10135

010349

10136

010350

71

72
73
74
75
76
77
78

4
SIGARET
KRETEK
234
FATSAL-5
SURABAIA
DJI SAM SOE
ROMANŢA NOCTURNĂ НОЧНОЙ
РОМАНС
МЕДОВОЕ
BASAVIN-GRUP
LA FEMME
ACETYSAL

5
2011.06.22

6
P.T. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., ID

2011.06.06

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

2011.06.27
2011.06.14
2011.06.01
2011.06.21

КРЕПОСТЬ
ОРХЕЙ
МОНАСТЫРЬ
ОРХЕЙ

2011.06.06

Baltika Breweries, RU
BASAVIN-GRUP S.A., MD
Gallaher Limited, GB
Balkanpharma Dupnitsa AD,
BG
ORHEI-VIN S.A., MD

2011.06.06

ORHEI-VIN S.A., MD

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.
1
1

(111) Nr.
certificatului
2
10943

2

19816

146

(730) Titular, cod ST.3 OMPI
3
TRC EXPOIMPOCOM S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Traian nr. 16, ap. 72, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
EREMIA Vladislav, MD
Str. Schinoasa Nouă nr. 31, MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova

Data eliberării
duplicatului
4
2010.12.08

2010.12.22

MD - BOPI 1/2011

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de respingerea, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(22)
Data
de depozit
3

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

Data
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

(21)
Nr.
de depozit
2

5

1

f 2009 0078

2009.12.21

2

f 2010 0009

2010.01.28

3

f 2010 0041

2010.03.25

1 (3 )
3
1

2010.12.14
2010.12.16
2010.12.06

6
4/2010
4/2010
6/2010

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

(18) Data
expirării
termenului
de valabilitate

3
271

4
f 2000 0042

5
2000.06.02

6
2010.06.02

272

f 2000 0043

2000.06.13

2010.06.13

273

f 2000 0044

2000.06.15

2010.06.15

842

f 2005 0077

2005.06.15

2010.06.15

844

f 2005 0085

2005.06.27

2010.06.27

847

f 2005 0079

2005.06.16

2010.06.16

963

f 2005 0080

2005.06.16

2010.06.16

(11) Nr.
certificatului

1
1

2

3

4

5

6

7

2
ENPLASTCOM S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 20, bloc 6, Chişinău,
Republica Moldova
COMBINATUL DE PRODUSE CEREALIERE "BERECHET CEADÎR-LUNGA" , MD
Str. Bugeacului nr. 135, MD-6100, Ceadîr-Lunga,
Republica Moldova
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ, FABRICA DE VINURI
"VINĂRIA-BARDAR" S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, Ialoveni,
Republica Moldova
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
GHERASIM Alexandru, MD
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
BUJOR-PRIM S.A., ÎNTREPRINDERE SPECIALIZATĂ,
MD
Str. Lev Tolstoi nr. 63, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
BEL-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, Sângerei,
Republica Moldova
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Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1
1

148

(111) Nr.
certificatului
2
980

(730) Titular, cod ST.3 OMPI
3
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTJU "KOMPANIA ZOLOTOI
TEREM", RU
Bldg. 4, stroenie 15, Danilovskaya nab.,
RU-113114, Moscow, Federaţia Rusă

Data eliberării
duplicatului
4
2010.12.10
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate
Nr.
crt.
1
1

2

3

Nr.
titlului
de protecţie

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI

Publicat

2
Cerere
înregistrare
a mărcii
Cerere
înregistrare
a mărcii

3
-

4
026523

5
4/2010

-

027171

8/2010

Cerere de
înregistrare
a desenului/
modelului
industrial

-

f 2010 0054

8/2010

6
(591) Culori revendicate:
alb, albastru-închis,
albastru-deschis.
(730)
Str. Balcani nr. 1,
MD-2003, or. Durleşti,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
(72) BODRUG Gheorghe, MD
FLOREA Anatol, MD

OPI

Se va citi

7
(591) Culori revendicate:
alb, albastru-închis, albastru-deschis, negru.
(730)
Şos. Balcani nr. 1,
MD-2071, or. Durleşti,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
(72) -

Erată
Rezumatele brevetului de scurtă durată MD 311 Y publicat în BOPI nr.12/2010 pag. 47-48 se vor
substitui integral respectiv cu:
RO: Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la o metodă de determinare a vârstei distilatelor de vin.
Metoda, conform invenţiei, prevede analiza fizico-chimică a distilatului cu determinarea
cantitativă a etilacetatului (X1), ligninei (X2), 5-hidroxi-metilfurfurolului (X4), acizilor galic (X3), vanilic
(X5), siringic (X6) şi elagic (X9), vanilinei (X7) şi a aldehidelor siringică (X8), sinapică (Csin.al.) şi
coniferilică (Ccon.al.) prin metoda de cromatografie cu lichide de performanţă înaltă, precum şi determinarea prin metoda spectrofotometrică a densităţii optice (X13) şi a intensităţii culorii (X14), calcularea
indicelui (X12) pentru determinarea vârstei aproximative, precum şi a vârstei precizate a distilatului (Y,
ani) utilizând respectiv formulele:

X12 =

X 7 + X8
şi
C sin.al.

Y = 0,10618 - 0,00109 X1 + 4,54863 X2 + 0,95093 X3 + 0,25429 X4 - 1,56236 X5 + 1,37151 X6 1,11535 X7 + 0,28456 X8 + 0,07181 X9 - 0,62412 X10 - 2,02767 X11 + 0,34479 X12 + 0,00049 X13 +
0,45171 X14,
totodată, pentru valori ale indicelui X12 de 1,9...2,1 vârsta aproximativă a distilatului de vin constituie 4...5 ani, pentru valori de 2,3...2,7 − 6...8 ani, iar pentru valori de 1,3...1,6 − mai mult de 10
ani.
Revendicări: 1
EN: The invention relates to wine industry, namely to a method for determining the age of wine
distillates.
The method, according to the invention, provides for the physical and chemical analysis of the
distillate with the quantification of ethyl acetate (X1), lignin (X2), 5-hydroxy-methylfurfurol (X4), gallic
(X3), vanillic (X5), syringic (X6) and ellagic (X9) acids, vanillin (X7) and syringic (X8), sinapic (Csin.al.) and
coniferyl (Ccon.al.) aldehydes by the method of high-efficiency liquid chromatography, as well as the determination by the spectrophotometric method of optical density (X13) and color intensity (X14), calculation of the index (X12) for the determination of the approximate age and of the refined age of the distillate (Y, years) using respectively the formulae:
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X12 =

X 7 + X8
and
C sin.al.

Y = 0.10618 − 0.00109 X1 + 4.54863 X2 + 0.95093 X3 + 0.25429 X4 − 1.56236 X5 + 1.37151 X6 −
1.11535 X7 + 0.28456 X8 + 0.07181 X9 − 0.62412 X10 − 2.02767 X11 + 0.34479 X12 + 0.00049 X13 +
0.45171 X14,
at the same time, for values of the index X12 of 1.9...2.1 the approximate age of the wine distillate is
4…5 years, for values of 2.3…2.7− 6…8 years, and for values of 1.3…1.6 − over 10 years.
Claims: 1
RU: Изобретение относится к винодельческой промышленности, а именно к методу определения возраста винных дистиллятов.
Метод, согласно изобретению, предусматривает физико-химический анализ дистиллята с
количественным определением этилацетата (X1), лигнина (X2) 5-гидрокси-метилфурфурола
(X4), галловой (X3), ванилиновой (X5), сиринговой (X6), эллаговой (X9) кислот, ванилина (X9) и
сирингового (X8), синапового (Csin.al.), кониферилового (Ccon.al.) альдегидов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, а так же определение спектрофотометрическим методом оптической плотности (X13) и интенсивности цвета (X14), расчет показателя (X12) для определения приблизительного возраста, а также уточненного возраста дистиллята (Y, годы),
используя соответственно формулы:

X12 =

X 7 + X8
и
C sin.al.

Y = 0,10618 - 0,00109 X1 + 4,54863 X2 + 0,95093 X3 + 0,25429 X4 - 1,56236 X5 + 1,37151 X6 1,11535 X7 + 0,28456 X8 + 0,07181 X9 - 0,62412 X10 - 2,02767 X11 + 0,34479 X12 + 0,00049 X13 +
0,45171 X14,
при этом для значений показателя X12 1,9...2,1 приблизительный возраст винного дистиллята
составляет 4…5 лет, для значений 2,3…2,7 − 6…8 лет, а для значений 1,3…1,6 − более 10 лет.
П. формулы: 1
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VII
La Comisia de contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of the AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de contestaţii a AGEPI.

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed
with the Appeals Board of the AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în decembrie 2010
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

1
1

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
ALMAIAN
S.R.L., MD

4
2010.09.17
Împotriva
Deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2010.12.22

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2010.08.25.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

AKZO NOBEL
N.V., NL

2010.08.02
Împotriva
înregistrării
mărcii

2010.12.22

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.06.04 şi se respinge cererea de
înregistrare a mărcii nr. depozit 024603
din 2008.11.19 pe numele solicitantului
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate
comercială, MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Studio
Moderna SA,
CH

2010.06.16
Împotriva
Deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2010.12.22

ZOLOTOI
AIST S.R.L.,
întreprindere
cu capital
străin, fabrică
de vinuri şi
coniacuri, MD

2010.10.04
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.12.23

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.03.30 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate din clasa 20 şi pentru
următoarele produse din clasa 17: materiale
de umplutură pentru saltele fabricate din
spumă, poliuretan şi latex; materiale de
umplere pentru perne şi umplutură formată
din spumă, poliuretan şi latex; materiale
izolante pentru saltele, perne şi umplutură.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2010.08.02.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie
Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

025332
2009.05.28

2

ALMAIAN
S.R.L., MD
Marcă naţională
AKZZO NOBEL
024603
2008.11.19

3

SUPRATEN
PLUS S.R.L.,
societate
comercială, MD
Marcă
internaţională
AEROCELL
IR 968 216
2008.05.15
Studio Moderna
SA, CH

4

Marcă naţională
ЗОЛОТОЙ
АИСТ
025548
2009.07.06
ZOLOTOI AIST
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin,
fabrică de vinuri
şi coniacuri, MD
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1
5

2
Marcă naţională

3
WJ Ventures
Limited, CY

4
2010.08.10
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
2010.12.23

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

2010.08.25
Privind
repunerea în
drepturi şi
împotriva
deciziei de
retragere
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.12.23

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

2010.08.25
Privind
repunerea în
drepturi şi
împotriva
deciziei de
retragere
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.12.23

365
025483
2009.06.23

6

WJ Ventures
Limited, CY
Marcă naţională
Misoprost-200
023670
2008.06.11
SHELL-FARMA
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin,
MD

7

Marcă naţională
MTPill
023669
2008.06.11
SHELL-FARMA
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin,
MD

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.06.11 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor
şi serviciilor revendicate în cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. 023670 din 2008.06.11.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.02.17.
3. În termen de până la o lună de la data
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru repunerea în drepturi –
100 euro (pct.78 din Taxele pentru servicii
cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
13.08.1997), taxa pentru înregistrarea şi
eliberarea certificatului de înregistrare
a mărcii în cuantum de 250 euro (pct.40
din Hotărârea menţionată) şi taxa neplătită
în termenul prevăzut – 25 euro (art. 84 al
Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia
mărcilor), în total – 475 euro.
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă. Pentru taxele menţionate din pct.40
şi art. 84 pot fi aplicate scutiri (50%), dacă
solicitantul nu a preluat sau nu a transmis
în condiţiile legale dreptul său până la data plăţii
şi este o întreprindere care întruneşte criteriile
stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea nr. 206XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii.
1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. 023669 din 2008.06.11.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale
din 2010.02.15.
3. În termen de până la o lună de la data
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru repunerea în drepturi –
100 euro (pct.78 din Taxele pentru servicii
cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
13.08.1997), taxa pentru înregistrarea
şi eliberarea certificatului de înregistrare
a mărcii în cuantum de 250 euro (pct.40
din Hotărârea menţionată) şi taxa neplătită
în termenul prevăzut – 125 euro (art. 84
al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia
mărcilor), în total – 475 euro.
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă. Pentru taxele menţionate din pct.40
şi art. 84 pot fi aplicate scutiri (50%), dacă
solicitantul nu a preluat sau nu a transmis
în condiţiile legale dreptul său până la data
plăţii şi este o întreprindere care întruneşte
criteriile stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra obiectelor de proprietate industrială
înregistrate pe numele titularului S.A. „Ghidighici-Vin”
Întru executarea Încheierii Oficiului de Executare Ciocana nr. 075-165/2010 din 23.12.2010 de
asigurare a executării titlului executoriu nr. 2e-7737/2010 din 18.06.2010 emis de Judecătoria
Economică de Circumscripţie, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile S.A. „GhidighiciVin” c/f 1003600000202:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 5861 din 16.06.1997, înregistrată pe numele
titularului S.A. „Ghidighici-Vin” c/f 1003600000202, str. A. Mateevici nr. 4, MD-2088, Ghidighici,
Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. R 5861 înregistrată pe numele titularului S.A. „Ghidighici-Vin”, inclusiv transmiterea
drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la executarea
Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ
al Curţii Supreme de Justiţie din 24 noiembrie 2010
privind anularea înregistrării mărcii combinate “ ”
(nr. 17287 din 12.06.2007)
Întru executarea Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de
Justiţie din 24 noiembrie 2010 privind menţinerea în vigoare a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din
22 aprilie 2010 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Teraoka Seiko Co., Ltd
împotriva RADIAN-PRIM S.R.L. şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI):
” nr. 17287 din 12.06.2007 şi se declară
- se anulează înregistrarea mărcii combinate “
nul certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele RADIAN-PRIM S.R.L., str. Mioriţa nr. 5/1,
ap. 77, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova.
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Servicii prestate de AGEPI în domeniul proprietăţii industriale
Solicitanţii naţionali şi străini pot comanda la AGEPI
diverse servicii contra plată, inclusiv:
În domeniul invenţiilor
• determinarea indicelui de clasiﬁcare conform CIB;
• identiﬁcarea obiectului de proprietate industrială;
• perfectarea formularului cererii de brevet de invenţie sau al cererii de brevet de invenţie
de scurtă durată;
• cercetarea documentară tematică;
• cercetarea tematică în BD internaţionale;
• cercetarea documentară după datele bibliograﬁce;
• cercetarea documentară după portofoliul de brevete;
• cercetarea documentară în baza informaţiei tehnico-ştiinţiﬁce (publicaţii periodice);
• traducerea materialelor cererii de brevet din limba rusă;
• eliberarea, la cererea autorilor, a copiei fasciculului titlului de protecţie, copertat cu diploma respectivă;
• eliberarea copiei fasciculului de brevet;
• perfectarea raportului de documentare pentru un obiect al cererii de brevet de invenţie sau al cererii de brevet
de invenţie de scurtă durată.
În domeniul mărcilor
• determinarea indicelui de clasiﬁcare conform CIPS;
• cercetarea documentară a portofoliului deţinut de o anumită ﬁrmă, solicitată de către titular sau de către o
persoană ﬁzică/juridică terţă, privind mărcile înregistrate şi/sau cererile depuse pentru înregistrare în baza
depozitului naţional;
• cercetarea documentară a mărcilor ce conţin elemente identice în BD Mărci naţionale a cererilor de înregistrare
a mărcii şi a mărcilor înregistrate şi ROMARIN cu indicarea mărcilor identice selectate;
• cercetarea documentară a mărcilor ce conţin elemente identice sau asemănătoare în BD Mărci naţionale
a cererilor de înregistrare a mărcii şi a mărcilor înregistrate şi ROMARIN cu indicarea mărcilor similare
şi identice selectate;
• cercetarea documentară privind identiﬁcarea solicitantului cererii de înregistrare a mărcii/titularului mărcii cu
prezentarea informaţiei referitoare la numele complet/denumirea completă şi adresa pentru corespondenţă
în limitele datelor din registrele naţionale;
• cercetarea documentară privind identiﬁcarea unei cereri de înregistrare a mărcii/mărcii înregistrate;
• cercetarea documentară privind mărcile pe clasă cu prezentarea raportului de documentare pe CD-ROM;
• eliberarea copiei din BD Mărci naţionale privind înregistrarea mărcii;
• perfectarea cererii de înregistrare a mărcii pe cale naţională;
• perfectarea cererii de înregistrare a mărcii conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului la Aranjament
sau pentru desemnarea posterioară conform cererii internaţionale;
• perfectarea cererii internaţionale privind operarea modiﬁcărilor referitoare la numele/denumirea şi/sau adresa
titularului/limitarea listei de produse sau servicii;
• perfectarea cererii internaţionale privind renunţarea la cerere/anularea cererii/modiﬁcarea numelui sau adresei
reprezentantului/desemnarea reprezentantului/reînnoirea înregistrării internaţionale/înscrierea modiﬁcărilor
în datele referitoare la licenţă/anularea licenţei.
În domeniul desenelor şi modelelor industriale
• cercetarea documentară selectivă pe baza buletinelor oﬁciale din fondul selectat pe ţări (MD, RU, RO, UA, FI)
şi cererilor depuse conform Aranjamentului de la Haga;
• cercetarea documentară selectivă pe baza buletinelor oﬁciale din fondul selectat pe ţări (UZ, BY, BG, SL, MK,
LT, HU, HR);
• cercetarea documentară selectivă pe baza informaţiei publicate în BOPI (MD) şi cererilor depuse conform
Aranjamentului de la Haga, după solicitant/titular/autor;
• determinarea indicelui de clasiﬁcare conform CIDMI;
• perfectarea cererii de înregistrare a desenelor/modelelor industriale.
De asemenea, AGEPI prestează servicii ce ţin de determinarea statutului juridic al obiectelor de proprietate
industrială (OPI), înregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor asupra OPI, perfectarea cererilor de introducere
a modiﬁcărilor, întocmirea contractelor de autor, servicii informaţional-bibliograﬁce, editorial-poligraﬁce ş.a.
Pentru informaţii detaliate privind gama completă de servicii prestate,
termenele de executare, tarifele, precum şi pentru obţinerea formularelor-tip
ale cererilor de prestare a serviciilor, accesaţi:
http://www.agepi.md/md/servicii/
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a Bibliotecii
Centrului de Informare şi Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale al AGEPI sau on-line
pe adresa: http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/bopi.php
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială pe suport hârtie şi pe CD-ROM este nelimitată
şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).
Preţurile de abonare:
Ü

BOPI pe suport hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü

BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: 40-05-01; 40-06-07; 40-06-08
fax: 44-01-19
e-mail: ofﬁce@agepi.md
www.agepi.md
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