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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine, 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 inventions, plant varieties, trademarks,
geographical indications, appellations of origin, 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 are published
ofﬁcial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the ﬁeld etc.
The Bulletin offers in favorable conditions space for advertising to 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, географических указаний, наименований мест происхождения, 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 2011)
AD
AE
AF
AL
AM
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
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

Organizaţia Eurasiatică
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
Libia
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.

L

egal 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 entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for 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 изобретения 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
изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения
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 THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA
IN 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 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
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
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(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
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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://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ro_02.01.2011.pdf)

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_en_02.01.2011.pdf)

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://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ru_02.01.2011.pdf )
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 published before the established term of 18 months after the ﬁling 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 published within the established term with a 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 published within the established term without a 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 (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 published with corrected or modiﬁed ﬁrst 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 published with corrected or modiﬁed 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 corrected or modiﬁed ﬁrst 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 corrected or modiﬁed 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
– issued patent for invention, amended after 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 cancellation 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 corrected or modiﬁed ﬁrst 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 corrected or modiﬁed 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
– 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 corrected or modiﬁed ﬁrst 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 corrected or modiﬁed 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
– issued short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения
или протеста

12

INVENŢII

MD - BOPI 3/2013

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 cancellation 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 corrected or modiﬁed ﬁrst 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 corrected or modiﬁed 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 ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INVENTIONS MADE 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 патент на изобретение
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
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of refused patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения

13

MD - BOPI 3/2013

INVENTIONS

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
List of issued short-term patents for invention
Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
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 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
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents foir invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен

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

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 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 accesibil publicului pe site-ul OMPI.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice, înregistrate conform Convenţiei eurasiatice de brevete până la 26.04.2012, 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 accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

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 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 appropriate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.
Data concerning the Eurasian patent applications, registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention before 26.04.2012, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent Office.
It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, any drawings. The GAZETTE is
also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library on the DVD carrier.

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 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, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI
на DVD носителе.
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(22)
(71)
(72)

(74)
(54)
(57)
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a 2011 0082 (13) A2
Int. Cl.: B28C 5/00 (2006.01)
B28C 5/38 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
2011.09.27
ŞAMIS Evsei, MD
ŞAMIS Evsei, MD; HOLDAEVA Maria, UA;
IVANOV Veniamin, RU; STENIŞINSCAIA
Alexandra, RU
CRASNOVA Nadejda
Procedeu de preparare a amestecurilor de
construcţie activate
Invenţia se referă la producerea materialelor
de construcţie, în special la producerea amestecurilor de construcţie activate de preferinţă
pe baza lianţilor minerali cu agregate inerte.
Procedeul de preparare a amestecurilor de
construcţie activate pe baza lianţilor şi compoziţiilor acestora, agregatelor inerte şi apei
include amestecarea componentelor cu debitarea concomitentă a aerului şi adaosurilor
corectoare, inclusiv a celor aeratoare, plastifiante, hidrofobe şi activarea amestecului apos
de liant cu cavitaţie hidrodinamică, totodată
amestecarea se efectuează în două etape: la
prima se prepară un amestec apos activat de
liant, activarea liantului şi apei care pătrund în
zona de amestecare se efectuează prin tratarea preliminară cu radiaţii de torsiune
(neionizante), iar activarea amestecului de legare a apei − prin acţiunea cavitaţiei hidrodinamice controlate prin intermediul schimbării
mărimii îngustărilor în fluxul amestecului care
se deplasează, gradul de agresivitate al
căreia este determinat de proprietăţile
specifice ale liantului, totodată, suplimentar
amestecarea componentelor amestecului
apos de liant se realizează continuu în plan
orizontal cu o viteză de 13,5…48,5 m/s, astfel
încât componentele amestecate sunt aruncate de la arborele vertical cu palete în centrul
zonei de amestecare spre periferie, iar de
acolo se direcţionează forţat spre centrul
zonei de amestecare, rotite în direcţia opusă
sensului de rotaţie a arborelui vertical, iar la a
doua etapă se agită amestecul apos activat
de liant cu agregatele pregătite, activate prin
măcinarea suplimentară
preliminară
a
30…100% din ele până la suprafaţa specifică
de 2500…3500 cm2/g şi tratarea cu radiaţii de
torsiune, totodată debitarea agregatelor în
dispozitivul de amestecare se efectuează
după măcinare şi iradiere imediat sau după
menţinerea într-o capacitate termostatică de
cel mult 12 ore.
Componentele amestecului de construcţie se
debitează pentru amestecare încălzite preliminar până la o temperatură care asigură

INVENTIONS
temperatura amestecului de construcţie finit
o
de 40…90 C. În compoziţia aerului debitat
suplimentar se introduc gaze care activează
amestecurile de construcţie într-o cantitate de
1,0…15,0% din volumul său. Pentru prepararea amestecurilor de construcţie se utilizează
apă, inclusiv de mare, cu un conţinut de săruri
minerale de 5000…30000 mg/dm3, inclusiv
sulfaţi 2700…5000 mg/dm3 (calculat pentru
SO3), totodată în amestec se introduce suplimentar var nestins măcinat cu o suprafaţă
specifică de 3500…5000 cm2/g într-o cantitate care asigură transformarea sărurilor minerale ce se conţin în apă şi în componentele
uscate ale amestecului în compuşi insolubili
până la conţinutul de săruri minerale de 5000
mg/dm3, precum şi adaos puzzolanic măcinat
într-o cantitate necesară pentru asigurarea
concentraţiei de CaO în suspensia apoasă de
liant mineral şi adaos puzzolanic de până la
1,1 g/dm3 peste 5 zile şi 0,85 g/dm3 peste 7 zile.
Procedeul permite prepararea la o singură linie tehnologică a amestecurilor de construcţie
cu indici de densitate predeterminaţi, de a
spori semnificativ utilizarea proprietăţilor liantului şi, în consecinţă, a spori rezistenţa produselor, ceea ce oferă posibilitatea de a reduce consumul de liant.
Revendicări: 4
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for preparation of activated building mixes
The invention relates to the production of
building materials, in particular to the production of activated building mixes based mainly
on mineral binders and inert fillers.
The process for preparation of activated building mixes based on binders and their compositions, inert fillers and water includes mixing
the components with simultaneous supply of
air and corrective, including air-entraining,
plasticizing, hydrophobic admixtures and activation of the aqueous mixture of the binder by
hydrodynamic cavitation, at the same time
mixing is carried out in two stages: in the first
stage is prepared the activated aqueous mixture of the binder, the activation of the binder
and water, entering the mixing zone, is carried
out by pre-treatment with torsion (nonionizing) radiations, and the activation of the
water-binding mixture − by the action of hydrodynamic cavitation controlled by changing
the size of restrictions in the flow of the moving mixture, the degree of aggressiveness of
which is determined by the specific properties

INVENŢII
of the binder, at the same time additionally
mixing of the components of the aqueous mixture of the binder is carried out continuously in
horizontal plane at a rate of 13.5…48.5 m/s
so that the mixed components are dropped
from the vertical shaft with blades in the center of the mixing zone to the periphery, and
thence are forcibly directed to the center of
the mixing zone, rotated opposite to the direction of rotation of the vertical shaft, and in the
second stage is mixed the activated aqueous
binder mixture with the prepared aggregates,
activated by preliminary finish grinding of
30…100% of them up to the specific surface
of 2500…3500 cm2/g and treatment with torsion radiations, the supply of aggregates to
the mixing device being performed after grinding and irradiation immediately or after curing
in a thermostatic capacity of at most 12 hours.
The building mix components are supplied for
mixing preheated to a temperature that ensures the temperature of the finished building
mix of 40…90°C. In the composition of the
supplied air are additionally introduced gases
activating the building mixes in an amount of
1.0…15.0% of its volume. For preparation of
building mixes is used water, including sea
water, with a content of mineral salts of
5000…30.000 mg/dm3, including sulfates
3
2700…5000 mg/dm (calculated for SO3), at
the same time in the mix is additionally added
milled quicklime with a specific surface of
2
3500…5000 cm /g in an amount providing the
transformation of mineral salts contained in
the water and dry components of the mix into
insoluble compounds to the content of mineral
3
salts of 5000 mg/dm , as well as crushed
pozzolanic additive in an amount necessary to
ensure the concentration of CaO in the aqueous suspension of the mineral binder and
pozzolanic additive up to 1.1 g/dm3 in 5 days
3
and 0.85 g/dm in 7 days.
The process permits to produce on one production line building mixes with preset indexes of density, to significantly increase the use
of binder properties and, as a result, to increase the strength of products, making it
possible to reduce the consumption of the
binder.
Claims: 4
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ приготовления активированных
строительных смесей
Изобретение относится к производству
строительных материалов, в частности, к
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производству активированных строительных смесей преимущественно на основе
минеральных вяжущих с инертными заполнителями.
Способ приготовления активированных
строительных смесей на основе вяжущих и
их композиций, инертных заполнителей и
воды включает перемешивание компонентов с одновременной подачей воздуха и
корректирующих, в том числе воздухововлекающих, пластифицирующих, гидрофобизирующих добавок и активацию водной
смеси вяжущего гидродинамической кавитацией, при этом перемешивание осуществляют в два этапа: на первом приготовляют активированную водную смесь вяжущего, активацию вяжущего и воды, поступающих в зону смешения, осуществляют
путём предварительной обработки торсионными (неионизирующими) излучениями,
а активацию водовяжущей смеси − воздействием управляемой с помощью изменения размера сужений в потоке перемещающейся смеси гидродинамической кавитации, степень агрессивности которой
определяется индивидуальными свойствами вяжущего, при этом дополнительно
перемешивание компонентов водной смеси вяжущего осуществляется непрерывно
в горизонтальной плоскости со скоростью
13,5…48,5 м/сек так, что перемешиваемые
компоненты отбрасываются от вертикального вала с лопастями в центре зоны смешения к периферии, а оттуда принудительно направляются к центру зоны смешения, вращаемые противоположно к направлению вращения вертикального вала,
а на втором этапе перемешивают активированную водную смесь вяжущего с подготовленными заполнителями, активированными путем предварительного домалывания 30…100% их до удельной поверхности
2
2500…3500 см /г и обработкой торсионными излучениями, причем подача заполнителей в смесительное устройство осуществляется после помола и облучения сразу
или после выдержки в термостатической
ёмкости не более 12 часов.
Компоненты строительной смеси подают
для смешения предварительно разогретыми до температуры, обеспечивающей температуру готовой строительной смеси
40…90оС. В состав подаваемого воздуха
дополнительно вводят газы, активирующие
строительные
смеси,
в
количестве
1,0…15,0% от его объёма. Для изготовления строительных смесей используют воду, в том числе морскую, с содержанием
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минеральных солей 5000…30000 мг/дм3, в
том числе сульфатов 2700…5000 мг/дм3 (в
пересчёте на SO3), при этом в смесь дополнительно вводят молотую негашеную
известь
с
удельной
поверхностью
3500…5000 см2/г в количестве, обеспечивающем преобразование минеральных солей, содержащихся в воде и сухих компонентах смеси, в нерастворимые соединения до содержания минеральных солей
5000 мг/дм3, а также измельчённую пуццолановую добавку в количестве, необходимом для обеспечения концентрации СаО в
водной суспензии минерального вяжущего
и пуццолановой добавки до 1,1 г/дм3 через
5 суток и 0,85 г/дм3 через 7 суток.
Способ позволяет на одной технологической линии вырабатывать строительные
смеси с предварительно заданными показателями плотности, значительно повысить использование свойств вяжущего и,
как результат, повысить прочность изделий, что даёт возможность снизить расход
вяжущего.
П. формулы: 4
Фиг.: 2

(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

a 2011 0080 (13) A2
Int. Cl.: H01L 31/0352 (2006.01)
2011.09.14
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
FEDOROV Vladimir, MD; ROTARU Corneliu,
MD; VATAVU Sergiu, MD; GAŞIN Petru, MD
Celulă solară
Invenţia se referă la tehnologia de confecţionare a celulelor solare şi poate fi aplicată pentru convertirea energiei solare în energie electrică cu ajutorul heterojoncţiunilor cu straturi
subţiri CdS-CdTe.
Celula solară în baza heterojoncţiunii CdSCdTe include un suport de sticlă (1), un strat
conductor transparent In2O3 (2), o fereastră
optică CdS (3) şi un strat fotosensibil de bază
CdTe (5), separate printr-un strat de CdO (4).
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
îmbunătăţirea parametrilor fotovoltaici ai
celulei solare.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
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(54)
(57)

Solar cell
The invention relates to the solar cells manufacturing technology and can be used for the conversion of solar energy into electrical energy by
means of thin-layer CdS-CdTe heterojunctions.
The solar cell based on CdS-CdTe heterojunction includes a glass substrate (1), a
transparent conductive layer In2O3 (2), an optical window CdS (3) and a main photosensitive layer CdTe (5), separated by a layer of
CdO (4).

The technical result of the invention is to
improve the photovoltaic parameters of the
solar cell.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Солнечный элемент
Изобретение относится к технологии изготовления солнечных элементов и может
быть применено для преобразования солнечной энергии в электрическую с помощью
тонкослойных гетеропереходов CdS-CdTe.
Солнечный элемент на основе гетероперехода CdS-CdTe включает стеклянную подложку (1), прозрачный проводящий слой
In2O3 (2), оптическое окно CdS (3) и основной фоточувствительный слой CdTe (5),
разделенные слоем CdO (4).

Технический результат изобретения состоит в улучшении фотоэлектрических
параметров солнечного элемента.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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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, on the grounds provided for in
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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(11)
(51)

4209 (13) B1
Int. Cl.: C07D 311/92 (2006.01)
C07B 33/00 (2006.01)
C07B 41/04 (2006.01)
C07C 35/36 (2006.01)
C07C 33/03 (2006.01)
(21) a 2012 0036
(22) 2012.03.30
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) KULCIŢKI Veaceslav, MD; DUCA Gheorghe,
MD; UNGUR Nicon, MD; SÎRBU Tatiana, MD;
COLŢA Mihai, MD; GOLOSOV Irina, MD
(54) Procedeu de obţinere a sclareoloxidului
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere
a sclareoloxidului (1) − compus utilizat în calitate de ingredient al diferitor compoziţii de
aromatizare, precum şi ca intermediar în sinteza altor produse odorante valoroase cu
structură terpenică.
În calitate de materie primă este folosit
sclareolul (2) - un compus diterpenic labdanic uşor disponibil din deşeurile producerii
uleiului eteric de salvie (Salvia sclarea L.).

in the synthesis of other valuable odorants of
terpenic structure.
The readily available labdanic diterpenoid
sclareol (2), which is a by-product of sage
(Salvia sclarea L.) essential oil production, is
used as raw material.
OH
O
OH
1

The process includes a single operation of oxidative degradation of sclareol lateral chain on
ozonolysis in the presence of a co-oxidant catalyst in a homogeneous acetone-water solvent
mixture at a temperature of -20°C…+15°C.
Product isolation includes acetone distillation, extraction of the resulting suspension
with a suitable solvent, followed by its evaporation at reduced pressure. Catalyst transformation products can be easily isolated
from the aqueous phase resulting after extraction and further recycled.
The produced crude sclareoloxide has a purity of at least 97% and can be used without
additional purification operations.

OH
O
OH
1

2

Procedeul include o singură operaţie de scindare oxidativă a catenei laterale a sclareolului prin tratare cu ozon în prezenţa unui
cooxidant catalitic − diacetat de plumb, întrun amestec omogen de acetonă-apă la temperatura de -20°C...+15°C. Izolarea produsului de reacţie include distilarea acetonei,
extracţia suspensiei obţinute cu un solvent
organic potrivit şi eliminarea lui ulterioară prin
distilare la presiune redusă. Produşii de transformare a catalizatorului pot fi uşor izolaţi
din faza apoasă rămasă de la extracţie, care
pot fi mai apoi uşor reciclaţi.
Sclareoloxidul brut, astfel obţinut, are o
puritate de cel puţin 97% şi poate fi utilizat
fără o purificare suplimentară.

2

Claims: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ получения склареолоксида
Изобретение относится к способу получения склареолоксида (1) − соединение используемое в качестве ингредиента различных ароматических композиций, а также интермедиата в синтезе других ценных
одорантов терпеновой структуры.
В качестве исходного сырья используется
склареол (2) − легкодоступный дитерпеноид лабдановой структуры из отходов
производства эфирного масла шалфея
(Salvia sclarea L.).
OH
O
OH

Revendicări: 2

(54)
(57)
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*
* *
Process for producing sclareoloxide
The invention deals with a process for producing sclareoloxide (1) − a compound of
great utility as ingredient of different aromatization compositions, as well as intermediate

1

2

Способ включает только одну операцию
окислительного расщепления боковой цепи склареола при обработке озоном в при-

INVENŢII
сутствии каталитического соокислителя −
диацетата свинца, в гомогенной смеси ацетон-вода при температуре -20°C...+15°C.
Выделение продукта реакции включает
отгонку ацетона, экстракцию полученной
суспензии подходящим органическим растворителем и его последующее удаление
отгонкой при пониженном давлении. Продукты превращения катализатора могут
быть легко выделены для последующего
рециклирования из оставшейся после экстракции водной фазы.
Полученный таким образом сырой склареолоксид имеет чистоту не менее 97% и может быть использован без дополнительной очистки.
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The result consists in the selection of a local
yeast strain with the ability of carbohydrate
fermentation at low temperatures to produce
high-quality wine.
Claims: 1

(54)
(57)

П. формулы: 2

(11)
(51)

4210 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/85 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
(21) a 2012 0071
(22) 2012.04.06
(67)* s 2012 0062, 2012.09.21
(71)(73)
INSTITUŢIA
PUBLICĂ
INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Olga,
MD
(54) Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinurilor albe seci
(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi
utilizată în industria vinicolă.
Tulpina de levuri Saccharomyces vini, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme
Nepatogene cu numărul CNMN-Y-26, poate fi
utilizată la producerea vinurilor albe seci.
Rezultatul constă în selectarea unei tulpini de
levuri autohtone cu capacitate de a fermenta
glucide la temperaturi joase cu obţinerea unui
vin de calitate înaltă.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Strain of Saccharomyces vini yeast for the
production of white dry wines
The invention relates to biotechnology and
can be used in the wine industry.
The strain of Saccharomyces vini yeast, deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms under the number CNMN-Y-26, can be used in the production of white dry wines.

*
* *
Штамм дрожжей Saccharomyces vini
для производства сухих белых вин
Изобретение относится к биотехнологии и
может быть использовано в винодельческой промышленности.
Штамм дрожжей Saccharomyces vini, депонированный в Национальной Коллекции
Непатогенных Микроорганизмов под номером CNMN-Y-26, может быть использован при производстве белых сухих вин.
Результат состоит в селекции местного
штамма дрожжей со способностью сбраживания углеводов при низких температурах с
получением высококачественного вина.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4211 (13) B1
Int. Cl.: C13B 20/00 (2011.01)
C13B 20/02 (2011.01)
C13B 99/00 (2011.01)
B01D 21/01 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
B01D 21/26 (2006.01)
(21) a 2008 0227
(22) 2007.01.26
(31) 10 2006 004 103.8
(32) 2006.01.28
(33) DE
(85) 2008.08.28
(86) PCT/EP2007/000671, 2007.01.26
(87) WO 2007/085466 A1, 2007.02.08
(71)(73) SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT
MANNHEIM/OCHSENFURT, DE
(72) AJDARI RAD Mohsen, DE; FRENZEL Stefan,
DE; SHAHIDIZENOUZ Azar, DE
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Procedeu de purificare a zemii de difuziune de sfeclă de zahăr şi instalaţii pentru
realizarea acestuia
(57) Invenţia se referă la procedee de purificare a
zemii de difuziune de sfeclă de zahăr, precum
şi la instalaţii de purificare a zemii de difuziune.
Procedeul, conform invenţiei, include etapele:
calcifierea preliminară a zemii de difuziune;
calcifierea principală la o temperatură mai
joasă de 75oC; limpezirea zemii de difuziune
într-un dispozitiv de separare la o temperatură
de 75oC sau mai mare cu separarea fracţiei de
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nezaharuri de zeama de difuziune calcifiată;
calcifierea principală la o temperatură de 75oC
sau mai mare.
Revendicări:24
Figuri: 4

(54)

(57)

*
* *
Method for the purification of sugar beet
diffusion juice and plants for its implementation
The present invention relates to methods for
the purification of sugar beet diffusion juice,
as well as to plants for the purification of diffusion juice.
The method, according to the invention, includes the steps: preliming of the diffusion
juice; mainliming at a temperature lower than
75°C; clarification of the diffusion juice in a
separation device at a temperature of 75°C
or higher, where the non-sugar fraction is
separated from the limed diffusion juice;
mainliming at a temperature of 75°C or higher.

(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Viorel, MD
(54) Turbină eoliană cu roţi-vindroză aerodinamice
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană, şi
anume la turbine eoliene destinate pentru
consumatorii individuali.
Turbina eoliană cu roţi-vindroză aerodinamice conţine un turn (1), pe care este instalat
un rotor (3) cu pale (4), amplasat pe un butuc
într-o gondolă (2), instalată cu posibilitatea
rotirii în jurul turnului (1), precum şi un generator electric (5), arborele căruia este legat
cu arborele rotorului (3) cu pale (4). În interiorul gondolei (2) este instalat un sistem
hidraulic, prin intermediul căruia gondola (2)
are posibilitatea de înclinare faţă de axa
turnului (1). De o parte şi de alta a gondolei
(2) sunt instalate două roţi-vindroză (9), palele
cărora sunt executate cu profil aerodinamic
asimetric, amplasat faţă de planul de rotaţie a
roţilor-vindroză (9) sub un unghi.

Claims: 24
Fig.: 4

Revendicări: 4
Figuri: 8

*
(54)

(57)

* *
Способ очистки диффузионного сока
сахарной свеклы и установки для его
осуществления
Изобретение относится к способам очистки диффузионного сока сахарной свеклы,
а также к установкам для очистки диффузионного сока.
Способ, согласно изобретению, включает
этапы: предварительную кальцификацию
диффузионного сока; основную кальцификацию при температуре менее 75oC,
отстаивание диффузионного сока в разделительном устройстве при температуре
o
75 C или более с отделением фракции
несахаров от диффузионного кальцинированного сока, основную кальцификацию
o
при температуре 75 C или более.
П. формулы: 24
Фиг.: 4

4212 (13) B1
Int. Cl.: F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
(21) a 2012 0116
(22) 2012.11.15
(67)* s 2012 0164, 2012.12.07

*
(54)
(57)

* *
Wind turbine with aerodynamic tail-vane
wheels
The invention relates to wind-power engineering, namely to wind turbines designed for individual consumers.
The wind turbine with aerodynamic tail-vane
wheels contains a mast (1), on which is installed a rotor (3) with blades (4), located on
a hub in a gondola (2), mounted with the
possibility of rotation around the mast (1), as
well as an electric generator (5), the shaft of
which is connected to the shaft of the rotor
(3) with blades (4). Inside the gondola (2) is
installed a hydraulic system, through which
the gondola (2) has the possibility of inclination relative to the axis of the mast (1). On either side of the gondola (2) are installed two
tail-vane wheels (9), the blades of which are
made with aerodynamic asymmetrical profile,
placed relative to the plane of rotation of the
tail-vane wheels (9) at an angle.

(11)
(51)
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Claims: 4
Fig.: 8
*
*

*
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(54)
(57)

Ветротурбина с виндрозными аэродинамическими колесами
Изобретение относится к ветроэнергетике, а
именно к ветротурбинам, предназначенным
для индивидуальных потребителей.
Ветротурбина с виндрозными аэродинамическими колесами содержит мачту (1),
на которой установлен ротор (3) с лопастями (4), размещенный на ступице в гондоле (2), установленной с возможностью
вращения вокруг мачты (1), а также электрогенератор (5), вал которого соединен с
валом ротора (3) с лопастями (4). Внутри
гондолы (2) установлена гидравлическая
система, посредством которой гондола (2)
имеет возможность наклона относительно
оси мачты (1). С одной и другой стороны
гондолы (2) установлены два виндрозных
колеса (9), лопасти которых выполнены с
аэродинамическим асимметричным профилем, размещенным относительно плоскости вращения виндрозных колес (9) под
углом.
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Turbina eoliană conţine un turn (1), pe care
este instalat un rotor (3) cu pale (4),
amplasat pe un butuc într-o gondolă (2),
instalată cu posibilitatea rotirii în jurul turnului
(1), precum şi un generator electric (4),
arborele căruia este legat cu arborele
rotorului (3) cu pale (4). Turbina eoliană este
dotată cu două roţi-vindroză (11) cu pale cu
profil aerodinamic. În interiorul gondolei (2)
este instalat un sistem hidraulic, prin
intermediul căruia gondola (2) are posibilitatea de înclinare faţă de axa turnului (1). În
zona centrală a rotorului (3) este amplasată
coaxial o turbină multipală centrală (7)
constituită dintr-un difuzor interior divergent
(8), un difuzor exterior convergent (9) şi o
coroană cu pale (10).
Revendicări: 4
Figuri: 10
*
*

(54)
(57)

П. формулы: 4
Фиг.: 8

(11)
(51)

4213 (13) B1
Int. Cl.: F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
(21) a 2012 0117
(22) 2012.11.27
(67)* s 2012 0171, 2012.12.07
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Viorel, MD
(54) Turbină eoliană
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană, şi
anume la turbine eoliene destinate pentru
consumatorii individuali.

*
Wind turbine
The invention relates to wind-power engineering, namely to wind turbines designed
for individual consumers.
The wind turbine comprises a mast (1), on
which is installed a rotor (3) with blades (4),
located on a hub in a gondola (2), mounted
with the possibility of rotation around the
mast (1), as well as an electric generator (4),
the shaft of which is connected to the shaft of
the rotor (3) with blades (4). The wind turbine
is equipped with two tail-vane wheels (11)
with blades with aerodynamic profile. Inside
the gondola (2) is installed a hydraulic system, through which the gondola (2) has the
possibility of inclination relative to the axis of
the mast (1). In the central part of the rotor
(3) is coaxially placed a multiblade central
turbine (7), consisting of an internal divergent
diffuser (8), an external convergent diffuser
(9) and a crown with blades (10).
Claims: 4
Fig.: 10
*
*

(54)
(57)

*
Ветротурбина
Изобретение относится к ветроэнергетике, а
именно к ветротурбинам, предназначенным
для индивидуальных потребителей.
Ветротурбина содержит мачту (1), на которой установлен ротор (3) с лопастями
(4), размещенный на ступице в гондоле
(2), установленной с возможностью вра-
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щения вокруг мачты (1), а также электрогенератор (4), вал которого соединен с
валом ротора (3) с лопастями (4). Ветротурбина снабжена двумя виндрозными
колесами (11) с лопастями с аэродинамическим профилем. Внутри гондолы (2) установлена гидравлическая система, посредством которой гондола (2) имеет возможность наклона относительно оси мачты (1). В центральной части ротора (3) коаксиально размещена многолопастная
центральная турбина (7), состоящая из
внутреннего расходящегося диффузора
(8), внешнего сужающегося диффузора (9)
и венца с лопастями (10).
П. формулы: 4
Фиг.: 10
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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, on the grounds provided for in
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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604 (13) Y
Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
(21) s 2012 0046
(22) 2012.03.26
(71)(73)
INSTITUŢIA
PUBLICĂ
INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) BOGDAN Ion, MD
(54) Procedeu de formare a plantei multianuale
flexibile şi deplasabile
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un
procedeu de formare a plantei multianuale
flexibile şi deplasabile.
Procedeul, conform invenţiei, include plantarea plantei într-un vas de vegetaţie care se
formează în preajma a două gropi de plantare, cu ajutorul a două uluce simetrice tronconice din tablă amplasate orizontal, în interiorul cărora se aşterne o folie de muşama şi o
folie de polietilenă, după care ulucele se
umplu cu substrat, cu tasarea şi udarea
ulterioară a substratului după plantare şi
înlăturarea treptată a ulucelor cu fixarea unor
nuieluşe longitudinale şi înfăşurarea concomitentă cu o sfoară a porţiunilor eliberate de
uluce. După aceea vasul de vegetaţie se
deplasează pe linia dintre gropile de plantare, iar capetele acestuia se îndoaie şi se
introduc în gropi, care se astupă. Urmează
muşuroirea gropilor de plantare şi a vasului
de vegetaţie din ambele părţi cu fixarea
plantei în poziţie verticală, cu posibilitatea
înclinării acesteia la deplasarea unei părţi a
muşuroiului, precum şi a deplasării plantei
prin împingerea manuală a unui capăt al
vasului de vegetaţie după tăierea rădăcinilor
de la capătul respectiv, în jurul celuilalt
capăt, cu rădăcinile intacte.

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 2

(54)
(57)
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*
* *
Process for the formation of a flexible and
movable perennial plant
The invention relates to agriculture, in particular to a process for the formation of a flexible and movable perennial plant.
The process, according to the invention, includes planting of plant in a culture pan
which is formed near two planting holes, by
means of two symmetrical chutes in the
shape of a truncated cone made of tin, arranged horizontally, inside which is laid an
oilcloth sheet and a polyethylene sheet, afterwards the chutes are filled with substrate
with subsequent ramming and watering of

substrate after planting and gradual removal
of the chutes with the fixation of longitudinal
twigs and simultaneous winding with a cord
of the portions removed from the chutes.
Then the culture pan is moves to the line between the planting holes, and its ends are
folded and introduced into the holes, which
are filled up. It follows the earthing up of
planting holes and culture pan on both sides
with plant fixation in a vertical position, with
the possibility of its inclination while moving
one side of the hummock, as well as plant
movement by manually pushing one end of
the culture pan after cutting of roots at the
corresponding end, around the other end,
with intact roots.
Claims: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ формирования гибкого и передвижного многолетнего растения
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способу формирования гибкого и передвижного многолетнего
растения.
Способ, согласно изобретению, включает
посадку растения в вегетационный сосуд
который формируется около двух посадочных ям, с помощью двух симметричных желобов в форме усеченного конуса
из жести, расположенных горизонтально,
внутри которых стелится лист клеенки и
лист полиэтилена, после чего желоба заполняются субстратом с последующей утрамбовкой и поливом субстрата после посадки и постепенным удалением желобов
с фиксацией продольных прутиков и одновременной обмоткой веревкой частей
освобожденных от желобов. После этого
вегетационный сосуд передвигается на
линию между посадочными ямами, а его
концы загибаются и вводятся в ямы, которые засыпаются. Следует окучивание
посадочных ям и вегетационного сосуда с
обеих сторон с фиксацией растения в
вертикальном положении, с возможностью его наклонения при передвижении
одной стороны кочки, а также передвижения растения при ручном толкании одного
конца вегетационного сосуда после срезания корней у соответствующего конца,
вокруг другого конца, с нетронутыми корнями.
П. формулы: 2

INVENŢII
605 (13) Y
Int. Cl.: A01H 4/00 (2006.01)
A01H 5/04 (2006.01)
(21) s 2012 0098
(22) 2012.07.09
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
MOLDOVEI, MD
(72) CĂLUGĂRU-SPĂTARU Tatiana, MD;
DASCALIUC Alexandru, MD
(54) Procedeu de micropropagare a plantelor
de Actinidia arguta in vitro
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în particular la un procedeu de micropropagare a
plantelor de Actinidia arguta in vitro.
Procedeul, conform invenţiei, include inocularea mugurilor laterali ai minibutaşilor şi cultivarea lăstarilor obţinuţi cu inducerea
rizogenezei pe un mediu nutritiv, care conţine ½ săruri minerale faţă de mediul
Murashige-Skoog şi suplimentar cărbune
activat 1200 mg/L, totodată cultivarea se
efectuează la temperatura de 26°C, umiditatea relativă a aerului de 70%, cu o fotoperioadă de 16 ore lumină, intensitatea iluminării
de 1000 lx şi pH-ul 5,8.
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выращивание полученных побегов c индукцией ризогенеза на питательной среде, содержащей ½ минеральных солей по
отношению к среде Мурасиге-Скуга и дополнительно активированный уголь 1200
мг/л, при этом культивирование осуществляют при температуре 26°C, относительной влажности воздуха 70%, при фотопериоде 16 часов света, интенсивности освещения 1000 люкс и рН 5,8.

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for microclonal propagation of
Actinidia arguta plants in vitro
The invention relates to biotechnology, in
particular to a process for microclonal propagation of Actinidia arguta plants in vitro.
The process, according to the invention, includes inoculation of lateral buds of
minicuttings and cultivation of the obtained
shoots with rhizogenesis induction on a nutrient medium containing ½ of mineral salts
with respect to the Murashige-Skoog medium
and additionally activated coal 1200 mg/L, at
the same time cultivation is carried out at a
temperature of 26°C, air relative humidity of
70%, with a photoperiod of 16 hours of light,
light intensity of 1000 lux and pH 5.8.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ микроклонального размножения растений Actinidia arguta in vitro
Изобретение относится к биотехнологии, в
частности к способу размножения растений Actinidia arguta in vitro.
Способ, согласно изобретению, включат
инокуляцию боковых почек миничеренков,

П. формулы: 1

(11)
(51)

606 (13) Y
Int. Cl.: A01M 1/04 (2006.01)
A01M 5/00 (2006.01)
(21) s 2012 0110
(22) 2012.07.31
(71)(73) INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR
ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD
(72) GORBAN Victor, MD; VOINEAC Vasile, MD;
IACHIMCIUC Ala, MD
(54) Dispozitiv pentru capturarea insectelor
dăunătoare
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special, la
protejarea livezilor şi culturilor de câmp de
insecte dăunătoare.
Dispozitivul pentru capturarea insectelor dăunătoare include o carcasă (6), în partea de
sus a căreia este amplasată o sursă de alimentare autonomă (2) de tensiune joasă,
executată ca o baterie solară cu acumulator,
la care este conectată o lampă (1) de culoare
neagră cu radiaţii ultraviolete cu lungimea de
undă de 365 nm, montată în partea de jos a
sursei de alimentare (2). Pe părţile laterale
ale sursei de radiaţii optice (1) sunt amplasate nişte ecrane reflectoare (3). În partea de
jos a sursei de radiaţii optice (1) este amplasat un colector de insecte (4), la care este
cuplat un vas cu lichid conservant (5).
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Trap for insect pests
The invention relates to agriculture, in particular to the protection of gardens and field
crops from insect pests.
The trap for insect pests includes a frame
(6), in the upper part of which is placed a
self-contained low-voltage power supply (2),
made in the form of a solar battery with a
storage cell, to which is connected a black ultraviolet lamp (1) with a wavelength of 365 nm,
mounted in the lower part of the power supply
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(2). On the lateral parts of the optical radiation
source (1) are placed reflective screens (3). In
the lower part of the optical radiation source (1)
is placed an insect collector (4), to which is attached a vessel with preserving liquid (5).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
для ловли

Устройство
насекомыхвредителей
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к защите садов и полевых культур от насекомых-вредителей.
Устройство
для
ловли
насекомыхвредителей включает каркас (6), в верхней
части которого расположен автономный источник питания (2) низкого напряжения,
выполненный в виде солнечной батареи с
аккумулятором, к которому подключена
лампа (1) черного цвета ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм,
смонтированная в нижней части источника питания (2). На боковых сторонах источника оптического излучения (1) расположены отражающие экраны (3). В нижней
части источника оптического излучения (1)
расположен коллектор насекомых (4), к
которому присоединена ёмкость с консервирующей жидкостью (5).
П. формулы: 1
Фиг.: 1

INVENTIONS
(11)
(51)

607 (13) Y
Int. Cl.: A23L 1/064 (2006.01)
A23L 1/0522 (2006.01)
A23L 1/0526 (2006.01)
A23L 1/09 (2006.01)
(21) s 2012 0146
(22) 2012.10.24
(71)(73)
INSTITUŢIA
PUBLICĂ
INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) CROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana,
MD
(74) ŞURGALSCHI Ecaterina
(54) Umplutură termostabilă pentru produsele
de panificaţie şi cofetărie
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
poate fi utilizată pentru prepararea produselor de panificaţie şi cofetărie.
Conform invenţiei, umplutura termostabilă
conţine materie primă vegetală, zahăr, amidon, gumă gellan, acid citric şi apă în următorul raport al componentelor, % mas.:
40.0…63.0
materie primă vegetală
zahăr
22.0…64.0
amidon
0.1…1.0
gumă gellan
0.1…1.0
acid citric
0.1…0.3
apă
restul.
Revendicări: 5

(54)
(57)

*
* *
Thermostable filling for bakery and confectionery products
The invention relates to the food industry and
can be used for preparation of bakery and
confectionery products.
According to the invention, the thermostable
filling contains vegetable raw material, sugar,
starch, gellan gum, citric acid and water in
the following component ratio, mass %:
vegetable raw matrial
40.0…63.0
sugar
22.0…64.0
starch
0.1…1.0
gellan gum
0.1…1.0
citric acid
0.1…0.3
watert
the rest.
Claims: 5

(54)
(57)
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*
* *
Термостабильная начинка для хлебобулочных кондитерских изделий
Изобретение относится к пищевой промьшленности и может быть использовано
для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий.
Согласно изобретению, термостабильная
начинка содержит растительное сырье, са-
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хар, крахмал, геллановую камедь, лимонную кислоту и воду в следующем соотношении компонентов, % мас.:
растительное сырьe
40.0…63.0
сахар
22.0…64.0
крахмал
0.1…1.0
геллановая камедь
0.1…1.0
лимонная кислота
0.1…0.3
вода
the rest.

(54)
(57)

П. формулы: 5

(11)
(51)

608 (13) Y
Int. Cl.: A23N 17/00 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01)
B01F 7/02 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
G01G 19/22 (2006.01)
(21) s 2012 0032
(22) 2012.02.09
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
(72) HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian,
MD; BALABAN Nicolae, MD; AGARCOV
Mihail, MD
(54) Malaxor
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini, şi anume la malaxoare pentru amestecarea materialelor friabile, destinate, în
special, pentru pregătirea adaosurilor alimentare sau nutreţurilor combinate.
Malaxorul conţine un corp orizontal (1) cu un
activator (2) cu pale, o gură de evacuare cu
un închizător (5), amplasată în partea inferioară a corpului (1), care este dotat cu trei
picioare (9, 10) montate pe o platformă de
reazem (21), pe care sunt fixate trei traductoare tensometrice de masă, în care sunt
amplasate suporturi articulate cu filet, capetele libere ale cărora sunt amplasate în nişte
locaşuri cilindrice, executate în capetele libere ale picioarelor (9, 10). Închizătorul (5)
este format dintr-o clapetă, fixată pe un ax de
rotaţie (6), montat pe lagăre (7, 8), unit cu un
dispozitiv de acţionare a închizătorului, care
include un motor-reductor cu melc (16), o
transmisie cu lanţ (17) şi o pârghie de comutare cu două întrerupătoare de capăt de
cursă. Malaxorul mai conţine un bloc de
comandă, legat cu traductoarele tensometrice de masă şi cu dispozitivul de acţionare a
închizătorului.
Revendicări: 3
Figuri: 5
*
*

*

Mixer
The invention relates to the machine-building
industry, namely to mixers for mixing of bulk
materials, intended primarily for preparation
of food additives or combined feed.
The mixer contains a horizontal body (1) with
a paddle activator (2), a discharge opening
(2) with a gate (5), located in the lower part
of the body (1), which is provided with three
pillars (9, 10), mounted on a support platform
(21), on which are fixed three mass strain
gauges, wherein are placed threaded articulated supports, the free ends of which are located in cylindrical grooves, made in the free
ends of the pillars (9, 10). The gate (5) consists of a valve, fixed on an axle of rotation
(6), mounted on bearings (7, 8), connected to
the gate actuating unit, which includes a
worm gearmotor (16), a chain transmission
(17) and a setting lever with two end switches.
The mixer further comprises a control unit,
connected to the mass strain gauges and the
gate actuating unit.
Claims: 3
Fig.: 5
*
*

(54)
(57)

*
Смеситель
Изобретение относится к машиностроительной промышленности, а именно к
смесителям для перемешивания сыпучих
материалов, предназначенных, преимущественно, для приготовления пищевых
добавок или комбикормов.
Смеситель содержит горизонтальный корпус (1) с лопастным активатором (2), разгрузочное отверстие с затвором (5), расположенное в нижней части корпуса (1),
который снабжен тремя стойками (9, 10),
смонтированными на опорной платформе
(21), на которой закреплены три тензодатчика массы, в которых расположены резьбовые шарнирные опоры, свободные концы которых расположены в цилиндрических пазах, выполненных в свободных
концах стоек (9, 10). Затвор (5) состоит из
заслонки, закрепленной на оси вращения
(6), смонтированной на подшипниках (7,
8), соединенной с приводным устройством
затвора, которое включает червячный мотор-редуктор (16), цепную передачу (17) и
переводной рычаг с двумя концевыми переключателями. Смеситель еще содержит
блок управления, соединенный с тензодатчиками массы и приводным устройством затвора.
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П. формулы: 3
Фиг.: 5

spre şurubul de fixare (2), totodată la baza
bifurcării este executat un orificiu (8) străpuns cu filet interior pentru fixarea capătului
şurubului de fixare (2).
Revendicări: 2
Figuri: 5

(54)
(57)

(11)
(51)

609 (13) Y
Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/66 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
(21) s 2012 0040
(22) 2012.03.01
(71)(73) TULBURE Vasile, MD; GORNEA Filip, MD
(72) TULBURE Vasile, MD; GORNEA Filip, MD;
GOIAN Victor, MD; COŞPORMAC Igor, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Dispozitiv pentru tratamentul luxaţiei extremităţii acromiale a claviculei
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
traumatologie şi ortopedie şi poate fi utilizată
pentru tratamentul luxaţiei extremităţii acromiale a claviculei.
Conform invenţiei dispozitivul include un corp
(1) cilindric cav, la un capăt al căruia sunt
executate două găuri străpunse coaxiale cu
filet interior, în care este amplasat un şurub
de fixare (2) cu un canal (4) axial străpuns,
totodată, la acelaşi capăt al corpului, perpendicular axei găurilor străpunse coaxiale
este executată o altă gaură străpunsă cu filet
interior pentru un limitator (5) al şurubului de
fixare (2), la mijlocul corpului este fixat rigid
un capăt al unei tije (3) de stabilizare executată în formă de „L” (6) cu unghiurile rotunjite,
iar celălalt capăt este bifurcat (7) şi orientat
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*
* *
Device for treatment of dislocation of
acromial extremity of clavicle
The invention relates to medicine, in particular to traumatology and orthopedics and can
be used for the treatment of dislocation of
acromial extremity of clavicle.
According to the invention the device includes a hollow cylindrical body (1), at one
end of which are made two coaxial through
holes with internal thread, in which is placed
an attachment screw (2) with a through axial
channel (4), at the same end of the body,
perpendicular to the axis of the through coaxial holes, being made another through hole
with internal thread for a retaining bolt (5) of
the attachment screw (2), in the middle of the
body is rigidly fixed one end of a stabilizing
rod (3), made in the form of “L” (6) with
rounded angles, and the other end is bifurcated (7) and directed toward the attachment
screw (2), at the same time at the base of bifurcation is made a through hole (8) with internal thread for fixation of the end of the attachment screw (2).
Claims: 2
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Устройство для лечения вывиха акромиального конца ключицы
Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии и
может быть использовано для лечения
вывиха акромиального конца ключицы.
Согласно заявленному изобретению устройство включает полый цилиндрический
корпус (1), на одном конце которого выполнены два сквозных коаксиальных отверстия с внутренней резьбой, в которых
расположен закрепляющий шуруп (2) со
сквозным осевым каналом (4), при этом,
на том же конце корпуса, перпендикулярно оси сквозных коаксиальных отверстий
выполнено другое сквозное отверстие с
внутренней резьбой для стопорного винта
(5) закрепляющего шурупа (2), по середине корпуса жестко зафиксирован один ко-
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нец стабилизирующего стержня (3), выполненного в виде „L” (6) с закругленными
углами, а другой конец раздвоенный (7) и
направлен в сторону закрепляющего шурупа (2), при этом у основания раздвоения
выполнено сквозное отверстие (8) со
внутренней резьбой для фиксации конца
закрепляющего шурупа (2).

terală se efectuează 2 incizii cutanate paralele cu lungimea de 6…7 cm şi distanţa dintre
ele de 2…3 cm pentru formarea unui lambou
cutaneo-adipos cu baza orientată spre porţiunea labială, se efectuează o incizie în porţiunea cefalică a lamboului cu mobilizarea lui
din trei părţi, se mobilizează lamboul în direcţie caudală, se efectuează hemostaza
lamboului şi zonei donatoare, se migrează
lamboul în defectul format, orientat cu partea
cutanată spre exterior, şi se fixează de marginile defectului, apoi plăgile donatoare se
suturează pe straturi, iar cavitatea nazală
formată se tamponează cu o meşă îmbibată
cu unguent antibacterian.

П. формулы: 2
Фиг.: 5

Revendicări: 1

(54)
(57)

(11) 610 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
(21) s 2012 0155
(22) 2012.11.08
(71)(72)(73) ŢURCANU Iulian, MD; ŢÂBÂRNĂ
Gheorghe, MD; PALADE Valeriu, MD
(54) Metodă de plastie a defectelor aripii
nazale
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oncologie şi poate fi utilizată pentru plastia
aripii nazale după tratamentul chirurgical al
cancerului cutanat sau melanomului malign
în regiunea respectivă.
Metoda de plastie a defectelor aripii nazale
constă în aceea că se efectuează electrorezecţia totală a aripii nazale afectate de un
proces tumoral cu formarea unui defect tisular, apoi se prepară o grefă cutanată liberă,
de dimensiunile defectului corespunzător, de
pe partea internă a braţului, se perforează
grefa cu bisturiul în 2…3 locuri şi se fixează
de marginea defectului cu suturi separate cu
catgut cromat cu grosimea de 3-0, grefa se
orientează cu partea cutanată spre vestibulul
nazal, după care din plica nazolabială ipsila-

*
* *
Nose wing defect plasty method
The invention relates to medicine, in particular to oncology and can be used for nose
wing plasty after surgical treatment of skin
cancer or malignant melanoma in the respective region.
The nose wing defect plasty method consists
in that it is carried out the full electroresection
of the nose wing affected by a neoplastic
process with the formation of a tissue defect,
then it is prepared a free skin graft, of the
size of the corresponding defect, from the inner side of the arm, it is perforated the graft
with the scalpel in 2…3 places and is fixed to
the margin of the defect with separate sutures with chromic catgut of a thickness of 3-0,
the graft is directed with the skin side to the
vestibule of nose, afterwards from the
ipsilateral nasolabial fold are carried out two
parallel skin incisions of a length of 6…7 cm
and a distance between them of 2…3 cm for
the formation of a cutaneous-subcutaneous
flap with the basis directed to the labial portion, it is performed an incision in the cephalic part of the flap with its mobilization
from three sides, then it is mobilized the flap
in the caudal direction, it is performed the
hemostasis of the flap and donor site, the
flap is migrated into the formed defect, oriented with the skin side to the outside, and is
fixed to the defect margins, then the donor
wounds are sutured in layers, and the formed
nasal cavity is plugged with a gauze plug impregnated with antibacterial ointment.
Claims: 1
*
*

*
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(54)
(57)

Метод пластики дефектов крыла носа
Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии и может быть использовано для пластики крыла носа после
хирургического лечения рака кожи или
злокачественной меланомы соответствующей области.
Метод пластики дефектов крыла носа состоит в том что осуществляют полную
электрорезекцию крыла носа поражённой
опухолевым процессом с формированием
тканевого дефекта, затем препарируют свободный кожный лоскут изменяющий размеры соответствующего дефекта, с внутренней части плеча, скальпелем перфорируют
лоскут в 2-х…3-х местах и фиксируют за
край дефекта отдельными швами хромированным кетгутом толщиной 3-0, лоскут
направляют кожной стороной к преддверию носа, после чего из ипсилатеральной
назолабиальной складки выполняют два
кожных парарельных разреза длиной 6…7
см и расстоянием между ними в 2…3 см
для формирования кожно-подкожного
лоскута с основой направленной к лабиальной части, выполняют разрез в головной части лоскута с его мобилизацией с 3х сторон, затем мобилизируют лоскут в
каудальном направлении, выполняют гемостаз лоскута и донорской зоны, лоскут
мигрируют в сформированный дефект,
ориентированный кожной стороной наружу, и фиксируют за края дефекта, затем
донорские раны ушивают послойно, а
формированную носовую полость тампонируют марлевой салфеткой пропитанной
антибактериальной мазью.
П. формулы: 1

(11)
(51)

611 (13) Y
Int. Cl.: A61K 36/73 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
(21) s 2012 0036
(22) 2012.02.14
(71)(73) MEREUŢA Raisa, MD
(72) MEREUŢA Raisa, MD; MEREUŢA Ion, MD
(54) Metodă de tratament al gastritei cronice
atrofice
(57) Invenţia se referă la medicină şi poate fi utilizată pentru tratamentul gastritei cronice
atrofice.
Conform invenţiei metoda de tratament constă
în aceea că se administrează infuzie din
Alchemilla vulgaris L., care conţine acid silicic
coloidal hidratat în cantitate de 0,12 g/100 ml,
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(54)
(57)

calculat pentru siliciu, câte 200 ml, per os, de
4 ori pe zi, cu 20…30 min înainte de masă,
timp de 4 luni.
Revendicări: 1
*
* *
Method for treatment of chronic atrophic
gastritis
The invention relates to medicine and can be
used for the treatment of chronic atrophic
gastritis.
According to the invention the method for
treatment consists in that it is administered
tincture of Alchemilla vulgaris L., containing
hydrated colloidal silicic acid in an amount of
0.12 g/100 ml, calculated for silicium, 200 ml,
per os, 4 times a day, 20…30 minutes before
meals, during 4 months.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод лечения хронического атрофического гастрита
Изобретение относится к медицине и может быть использовано для лечения хронического атрофического гастрита.
Согласно изобретению метод лечения состоит в том, что вводят настойку Alchemilla
vulgaris L., содержащую гидратированную
коллоидную кремневую кислоту в количестве 0,12 г/100 мл, рассчитанную для кремния,
по 200 мл, per os, 4 раза в день, за 20…30
мин до еды, в течение 4-х месяцев.
П. формулы: 1

(11)
(51)

612 (13) Y
Int. Cl.: A61M 5/158 (2006.01)
A61F 9/007 (2006.01)
(21) s 2012 0163
(22) 2012.11.14
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) JERU Ion, MD
(54) Dispozitiv şi metodă de tratament al cataractei senile
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oftalmologie.
Dispozitivul pentru tratamentul cataractei senile include o seringă (1) cu ac executat din
două segmente unite sub un unghi de 90º,
segmentul proximal (2) are lungimea de 5
mm, iar cel distal (3) − de 7 mm.
Metoda de tratament al cataractei senile constă în aceea că se efectuează anestezia
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locală şi regională, se fixează muşchiul rect
superior, se efectuează o incizie a conjuctivei
la nivelul limbului, ce corespunde orelor
1000…1400, se efectuează puncţia camerei
anterioare la nivelul limbului, ce corespunde
orei 1100, cu ajutorul dispozitivului menţionat
şi se introduc 0,3 ml de aer steril sub capsula
cristalinului, apoi se marchează capsula
anterioară a cristalinului prin introducerea a
0,2 ml de albastru de metilen, se efectuează
o incizie circulară la nivelul limbului, ce
corespunde orelor 1000…1300, se înlătură
nucleul cristalinului, se efectuează lavajul
maselor cristaliniene, se implantează
cristalinul artificial, se suturează ţesuturile pe
straturi, iar în spaţiul subconjunctival se
introduce un antibiotic şi un remediu
corticosteroid.

(54)
(57)

Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Device and method for treatment of senile
cataract
The invention relates to medicine, in particular to ophthalmology.
The device for treatment of senile cataract
involves a syringe (1) with a needle made of
two segments bent at an angle of 90°, the
proximal segment (2) has a length of 5 mm,
and the distal one (3) − of 7 mm.
The method for treatment of senile cataract
consists in that it is carried out the local and
regional anesthesia, is fixed the superior rectus muscle, is performed an incision of conjunctiva at the limbus level, which corresponds to 1000…1400 o’clock, is performed
the puncture of the anterior chamber at the
limbus level, which corresponds to 1100
o’clock, by means of said device and are introduced 0.3 ml of sterile air under the capsule of lens, then it is marked the anterior
lens capsule by introducing 0.2 ml of methylene blue, is performed a circular incision at
the limbus level, which corresponds to
1000…1300 o’clock, is removed the nucleus of
the lens, is performed the lavage of lenticular
masses, is implanted an artificial lens, are
sutured in layers the tissues, and in the
subconjunctival space is introduced an antibiotic and a corticosteroid drug.
Claims: 2
Fig.: 1
*
*

*

Устройство и метод лечения старческой катаракты
Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии.
Устройство для лечения старческой катаракты включает шприц (1) с иглой изготовленной из двух сегментов согнутых под углом 90º, проксимальный сегмент (2) имеет
длину 5 мм, а дистальный (3) − 7 мм.
Метод лечения старческой катаракты состоит в том, что осуществляют местную и
региональную анестезию, фиксируют прямую верхнюю мыщцу, осуществляют разрез
коньюнктивы на уровне лимба, который со00
00
ответсвует 10 …14 -ти часам, осуществляют пункцию передней камеры на уровне
лимба, который соответсвует 1100-ти часам, при помощи упомянутого устройства
и вводят 0,3 мл стерильного воздуха под
капсулу хрусталика, потом маркируют переднюю капсулу хрусталика путём введения 0,2 мл метиленевой сини, выполняют
круговой разрез на уровне лимба, который
соответсвует 1000…1300-ти часам, удаляют ядро хрусталика, выполняют лаваж
хрусталиковых масс, имплантируют искусственный хрусталик, ушивают послойно
ткани, а в подконьюнктивальное пространство вводят антибиотик и кортикостероидное средство.
П. формулы: 2
Фиг.: 1

(11)
(51)

613 (13) Y
Int. Cl.: C05F 3/06 (2006.01)
C05F 11/06 (2006.01)
(21) s 2011 0117
(22) 2011.06.20
(71)(73) HANDRAMAN Ion, MD
(72) HANDRAMAN Ion, MD; HANDRAMAN
Valeria, MD
(54) Complex de producere a biohumusului
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi
utilizată la prelucrarea deşeurilor organice în
biohumus.
Complexul de producere a biohumusului include un sector de pregătire a compostului
(10), amplasat lângă un sector de fermentare
a compostului (3), un sector de producere a
biohumusului (12) şi un sistem de încălzire.
Sectorul de fermentare a compostului (3) este format din bază izolată termic, pereţi
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laterali izolaţi termic şi un perete interior,
care divizează sectorul (3) în două părţi
egale. Sectorul de producere a biohumusului
(12) este format din şanţuri de producere a
biohumusului (1), ce alternează cu şanţuri
tehnologice (2), formate din bază izolată
termic şi pereţi din beton izolaţi termic.
Şanţurile (1 şi 2) sunt acoperite cu capace
izolate termic şi cu punţi, respectiv. Sistemul
de încălzire constă din conducte pentru
agentul termic, amplasate în interiorul sectorului de fermentare a compostului (3), dotate
cu robinete (9) şi conectate la nişte pompe
(5) cu termostate (4), amplasate în nişte
rezervoare tehnice (11). La pompe (5) sunt
conectate conducte (7, 8) pentru agentul
termic, conectate la colectoare (6), amplasate în şanţurile tehnologice (2), la care sunt
conectate nişte furtunuri (22), amplasate în
şanţurile de producere a biohumusului (1).
Revendicări: 1
Figuri: 6

(54)
(57)

*
* *
Biohumus production complex
The invention relates to agriculture and can
be used in the processing of organic waste
into biohumus.
The biohumus production complex includes a
compost preparation site (10), located near a
compost fermentation site (3), a biohumus
production site (12) and a heating system.
The compost fermentation site (3) consists of
a thermally insulated base, thermally insulated side walls and an inner wall, which divides
the site (3) into two equal parts. The biohumus production site (12) consists of biohumus production ditches (1), alternating with
technological ditches (2), consisting of a
thermally insulated base and thermally insulated concrete walls. The ditches (1 and 2)
are covered with thermally insulated covers
and bridges, respectively. The heating system consists of pipelines for the heat-transfer
agent, placed inside the compost fermentation site (3), equipped with valves (9) and
connected to pumps (5) with thermostatic
regulators (4) placed in technical reservoirs
(11). To the pumps (5) are connected pipelines (7, 8) for the heat-transfer agent, connected to collectors (6), placed in the technological ditches (2), to which are connected
hoses (22), placed in the biohumus production ditches (1).
Claims: 1
Fig.: 6
*
*
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(54)
(57)

Комплекс для производства биогумуса
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при
переработке органических отходов в биогумус.
Комплекс для производства биогумуса
включает участок для подготовки компоста (10), расположенный возле участка
для ферментации компоста (3), участок
для производства биогумуса (12) и систему отопления. Участок для ферментации
компоста (3) состоит из термически изолированного основания, термически изолированных боковых стен и внутренней
стены, которая разделяет участок (3) на
две равные части. Участок для производства биогумуса (12) состоит из канав для
производства биогумуса (1), чередующихся с технологическими канавами (2), состоящими из термически изолированного
основания и термически изолированных
бетонных стен. Канавы (1 и 2) покрыты
термически изолированными крышками и
мостиками, соответственно. Система отопления состоит из трубопроводов для теплоносителя, установленных внутри участка для ферментации компоста (3),
снабженных вентилями (9) и подсоединенных к насосам (5) с терморегуляторами (4), размещенными в технических резервуарах (11). К насосам (5) подсоединены трубопроводы (7, 8) для теплоносителя, подсоединенные к коллекторам (6),
размещенным в технологических канавах
(2), к которым подсоединены шланги (22),
размещенные в канавах для производства
биогумуса (1).
П. формулы: 1
Фиг.: 6
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(11)
(51)

614 (13) Y
Int. Cl.: C23C 8/50 (2006.01)
C23C 22/13 (2006.01)
C23C 22/18 (2006.01)
C23C 22/62 (2006.01)
C23C 22/67 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
C21D 1/60 (2006.01)
C07C 337/06 (2006.01)
(21) s 2012 0096
(22) 2012.07.03
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV
Anatolii, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
COVALI Alexandr, MD; CERNÎŞEVA Natalia,
MD
(54) Procedeu de prelucrare termochimică a
pieselor din oţel
(57) Invenţia se referă la un procedeu de prelucrare termochimică a pieselor din oţel şi
poate fi folosită în industria construcţiilor de
maşini şi în construcţia aparatelor pentru
mărirea rezistenţei la coroziune a pieselor
maşinilor, sculelor şi utilajului tehnologic.
Procedeul, conform invenţiei, include încălzirea anodică a piesei într-o soluţie apoasă ce
conţine NH4Cl, NH4NO3 şi suplimentar
tiosemicarbazidă H2N-CS-NH-NH2, timp de
1…6 min. Călirea ulterioară a piesei se
efectuează într-o soluţie apoasă ce conţine
monofosfat de zinc Zn(H2PO4)2⋅2H2O, sulfat
de nichel NiSO4, sulfat de mangan MnSO4,
acid fosforic H3PO4, nitrat de sodiu NaNO3 şi
nitrit de sodiu NaNO2, la temperatura de
20…40°C timp de 1…20 min. După aceasta
se efectuează pasivizarea piesei într-o
soluţie apoasă ce conţine hidroxid de sodiu
NaOH şi bicromat de potasiu K2Cr2O7, la
temperatura de 85…90°C timp de 1…5 min.

sequent quenching of the product is carried
out in an aqueous solution containing zinc
monophosphate Zn(H2PO4)2⋅2H2O, nickel
sulphate NiSO4, manganese sulphate
MnSO4, phosphoric acid, H3PO4, sodium nitrate NaNO3 and sodium nitrite NaNO2, at
the temperature of 20…40°C during 1…20
min. Afterwards, it is carried out the passivation of the product in an aqueous solution
containing sodium hydroxide NaOH and potassium bichromate K2Cr2O7, at the temperature of 85…90°C during 1…5 min.
Claims: 1

(54)
(57)

Revendicări: 1
*
*

*
* *
Способ химико-термической обработки
стальных изделий
Изобретение относится к cпособу химикотермической обработки стальных изделий
и может быть использовано в машиностроении и приборостроении для повышения коррозионной стойкости деталей
машин, инструментов и технологической
оснастки.
Способ, согласно изобретению, включает
анодный нагрев изделия в водном растворе, содержащем NH4Cl, NH4NO3 и дополнительно тиосемикарбазид H2N-CSNH-NH2, в течение 1…6 мин. Последующую закалку изделия осуществляют в
водном растворе, содержащем монофосфат цинка Zn(H2PO4)2⋅2H2O, сульфат никеля NiSO4, сульфат марганца MnSO4,
фосфорную кислоту H3PO4, натрий азотнокислый NaNO3 и натрий азотистокислый
NaNO2, при температуре 20…40°C в течение 1…20 мин. После этого осуществляют
пассивирование изделия в водном растворе, содержащем гидроксид натрия
NaOH и бихромат калия K2Cr2O7, при температуре 85…90°C в течение 1…5 мин.

*
П. формулы: 1

(54)
(57)

Process for chemicothermal treatment of
steel products
The invention relates to a process for
chemicothermal treatment of steel products
and can be used in mechanical engineering
and instrument engineering for increasing the
corrosion resistance of machine parts, tools
and tooling.
The process, according to the invention,
comprises the anode heating of the product
in an aqueous solution containing NH4Cl,
NH4NO3 and additionally thiosemicarbazide
H2N-CS-NH-NH2, during 1…6 min. The sub-

(11)
(51)

615 (13) Y
Int. Cl.: E04B 1/12 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
E04B 2/10 (2006.01)
(21) s 2012 0005
(22) 2011.12.30
(71)(72)(73) CAZAC Oleg, MD; CAZAC Veronica,
MD; CAZAC Olvian, MD; SOCHIRCA Ştefan,
MD
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Procedeu de executare a unei construcţii
de perete şi construcţie de perete
Invenţia se referă la construcţie, în special la
construcţii de pereţi ai edificiilor, şi poate fi
utilizată la ridicarea pereţilor caselor de tip
individual, rezistente la acţiunile seismice.
Procedeul de executare a unei construcţii de
perete include executarea unui fundament
din piatră sau beton armat cu o centură din
beton armat în partea lui superioară, în care
se amplasează vertical nişte bare de polipropilenă cu filet la capete, aplicarea unui strat
orizontal hidroizolant pe centura din beton
armat, instalarea unor cofraje demontabile cu
formarea unui spaţiu divizat în sectoare pentru formarea blocurilor cu ajutorul unor dale
din polistiren fixate în cofraj, turnarea şi
compactarea straturilor de amestec din lut,
aplicarea pe suprafaţa de sus a blocurilor a
unei plase din fibre de polipropilenă pe toată
lungimea peretelui. După întărirea blocurilor
barele de polipropilenă se unesc prin filet cu
barele blocurilor amplasate ulterior, se demontează cofrajele şi se repetă procedeul
până la ridicarea peretelui, iar după ridicarea
peretelui până la înălţimea necesară se formează o centură din beton armat.
Construcţia de perete conţine un fundament
din piatră sau beton armat (5) cu centură din
beton armat (6) în partea lui superioară, în
care sunt amplasate vertical nişte bare de
polipropilenă (2) cu filet (3) la capete. Pe
centura din beton armat (6) este aplicat un
strat orizontal hidroizolant (7), pe care sunt
amplasate blocuri dintr-un amestec din lut
(1), pe suprafaţa de sus a cărora este amplasată o plasă din fibre de polipropilenă (4)
pe toată lungimea peretelui. Pe suprafeţele
laterale ale blocurilor sunt amplasate nişte
dale din polistiren (8). Barele de polipropilenă
(2) sunt unite prin filet (3) cu barele (2) blocurilor amplasate ulterior, iar în partea de sus a
construcţiei de perete este formată o centură
din beton armat (6).

The process for the manufacture of a wall
construction includes the execution of a
foundation of stone or reinforced concrete
with a reinforced concrete belt in its upper
part, in which are vertically placed polypropylene bars with thread at the ends, application of a horizontal waterproofing layer on the
reinforced concrete belt, installation of removable formworks with the formation of a
space divided into sectors for the formation
of blocks with the help of polystyrene plates
fixed in the formworks, filling and sealing of
layers of clay mixture, application on the upper surface of the blocks of a grid of polypropylene fibers along the full length of the wall.
After consolidation of blocks the polypropylene bars are connected through a thread to
the bars of the next placed blocks, are removed the formworks and is repeated the
process to the erection of the wall, and after
the erection of the wall to the desired height
is formed a reinforced concrete belt.
The wall construction includes a foundation
of stone or reinforced concrete (5) with a reinforced concrete belt (6) in its upper part, in
which are vertically placed polypropylene
bars (2) with thread (3) at the ends. On the
reinforced concrete belt (6) is applied a horizontal waterproofing layer (7), on which are
placed blocks of a clay mixture (1), on the
upper surface of which is placed a grid of
polypropylene fibers (4) along the full length
of the wall. On the lateral surfaces of the
blocks are placed polystyrene plates (8). The
polypropylene bars (2) are connected by
means of a thread (3) to the bars (2) of the
next placed blocks, and in the upper part of
the wall construction is formed a reinforced
concrete belt (6).
Claims: 7
Fig.: 2

(54)
Revendicări: 7
Figuri: 2

(57)
*

(54)
(57)
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* *
Process for the manufacture of a wall
construction and wall construction
The invention relates to the construction, in
particular to the wall constructions of buildings, and can be used in the erection of walls
of private houses, resistant to seismic
shocks.

*
* *
Способ изготовления стеновой конструкции и стеновая конструкция
Изобретение относится к строительству, в
частности к стеновым конструкциям зданий, и может быть использовано при возведении стен индивидуальных домов, устойчивых к сейсмическим воздействиям.
Способ изготовления стеновой конструкции включает выполнение фундамента из
камня или железобетона с железобетонным поясом в его верхней части, в котором вертикально размещаются полипропиленовые стержни с резьбой на концах,

INVENŢII
нанесение горизонтального гидроизоляционного слоя на железобетонный пояс,
установку съемных опалубок с образованием пространства, разделенного на сектора для формирования блоков с помощью плит из полистирола, закрепленных в
опалубке, заливку и уплотнение слоев
глиняной смеси, нанесение на верхнюю
поверхность блоков сетки из полипропиленового волокна на всю длину стены.
После затвердевания блоков полипропиленовые стержни посредством резьбы соединяются со стержнями последующих
размещенных блоков, демонтируются
опалубки и повторяется способ до возведения стены, а после возведения стены
до необходимой высоты формируется железобетонный пояс.
Стеновая конструкция содержит фундамент из камня или железобетона (5) с железобетонным поясом (6) в его верхней
части, в котором вертикально размещены
полипропиленовые стержни (2) с резьбой
(3) на концах. На железобетонном поясе
(6) нанесен горизонтальный гидроизоляционный слой (7), на котором размещены
блоки из глиняной смеси (1), на верхней
поверхности которых размещена сетка из
полипропиленового волокна (4) на всю
длину стены. На боковых поверхностях
блоков размещены плиты из полистирола
(8). Полипропиленовые стержни (2) соединены посредством резьбы (3) со
стержнями (2) последующих размещенных блоков, а в верхней части стеновой
конструкции сформирован железобетонный пояс (6).
П. формулы: 7
Фиг.: 2
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616 (13) Y
Int. Cl.: F16H 1/02 (2006.01)
F16H 23/10 (2006.01)
F16H 25/04 (2006.01)
F16H 25/12 (2006.01)
(21) s 2012 0069
(22) 2012.05.03
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) DOHOTARU Ion, MD
(54) Reductor armonic axial
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de
maşini, în special la dispozitive de transmisie
mecanică.
Reductorul armonic axial conţine un corp (2),
în care sunt executate alezaje axiale, dispuse pe o circumferinţă, coaxial cu axa reductorului, în fiecare fiind instalaţi liber tacheţi
(3), unul dintre capetele cărora este executat
în formă de dinte. Reductorul mai conţine un
arbore conducător (4) cu o camă (5), pe care
este amplasat un inel glisant (6) cu locaşe
sferice pe partea frontală, fixat axial cu un
inel (7), precum şi o roată condusă (1),
executată cu coroană dinţată frontală, cu
care angrenează dinţii tacheţilor (3), capătul
opus al cărora este executat sferic. Pe
partea cilindrică a tacheţilor (3) este executat
un canal inelar şi o aplanare. Capetele
sferice ale tacheţilor (3) sunt introduse în
locaşele sferice ale inelului glisant (6). Inelul
glisant (6) şi tacheţii (3) sunt fixaţi cu o colivie
(8) astfel că împreună formează o roată
dinţată flexibilă cu dinţi glisanţi. În corp (2)
este fixată o placă poliedrică (9), fiecare
latură a căreia contactează cu aplanarea
tacheţilor (3) pentru a împiedica rotirea acestora. Între aplanarea tacheţilor (3) şi laturile
plăcii poliedrice (9) este prevăzut un interstiţiu. Numărul de tacheţi (3) diferă de numărul
de dinţi ai roţii conduse (1).
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Axial harmonic reducer
The invention relates to the field of motor car
construction, particularly to mechanical
transmission devices.
The axial harmonic reducer includes a body
(2), in which are made axial holes, placed
round the circle, coaxial with the axis of the
reducer, in each being freely installed pushers (3), one end of which is made in the
shape of tooth. The reducer further contains
a drive shaft (4) with a cam (5), on which is
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placed a sliding ring (6) with spherical sockets on the front side, axially fixed with a ring
(7), as well as a driven wheel (1), made with
the front gear ring, with which intermesh the
teeth of the pushers (3), the opposite end of
which is made spherical. On the cylindrical
part of the pushers (3) is made an annular
groove and a cut. The spherical ends of the
pushers (3) are embedded into the spherical
sockets of the sliding ring (6). The sliding ring
(6) and the pushers (3) are fixed with a separator (8) so that together they form a flexible
sliding gearwheel with sliding teeth. In the
body (2) is fixed a polyhedral plate (9), each
face of which is in contact with the cut of the
pushers (3) to prevent their rotation. Between
the cut of the pushers (3) and the faces of
the polyhedral plate (9) is provided a clearance. The number of pushers (3) differs from
the number of teeth of the driven wheel (1).
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)
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*
* *
Аксиальный волновой редуктор
Изобретение относится к области автомобилестроения, в частности к устройствам
механических передач.
Аксиальный волновой редуктор содержит
корпус (2), в котором выполнены осевые
отверстия, расположенные по окружности,
соосно с осью редуктора, в каждом свободно установлены толкатели (3), один из
концов которых выполнен в форме зуба.
Редуктор еще содержит ведущий вал (4) с
кулачком (5), на котором расположено
скользящее кольцо (6) со сферическими
гнездами на лицевой стороне, аксиально
зафиксированное кольцом (7), а также ведомое колесо (1), выполненное с лицевым
зубчатым венцом, с которым входят в зацепление зубья толкателей (3), противоположный конец которых выполнен сферическим. На цилиндрической части толкателей (3) выполнен кольцевой паз и
срез. Сферические концы толкателей (3)
вставлены в сферические гнезда скользящего кольца (6). Скользящее кольцо (6)
и толкатели (3) зафиксированы сепаратором (8) таким образом, что вместе образуют гибкое зубчатое колесо со скользящими зубьями. В корпусе (2) зафиксирована многогранная пластина (9), каждая
грань которой соприкасается со срезом
толкателей (3) для предотвращения их
вращения. Между срезом толкателей (3) и

INVENTIONS
гранями пластины (9) предусмотрен зазор. Число толкателей (3) отлично от числа зубьев ведомого колеса (1).
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11)
(51)

617 (13) Y
Int. Cl.: F16H 1/28 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
(21) s 2012 0124
(22) 2012.09.06
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) DICUSARĂ Ion, MD; CIOBANU Radu, MD;
BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD
(54) Mini motor-reductor precesional (variante)
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini, în special la motoarele-reductoare, şi
poate fi folosită la transmisii de forţă de capacitate mică pentru obţinerea unei rotaţii
lente a arborelui de ieşire, de exemplu, în
aparate.
Mini motorul-reductor precesional, conform
primei variante, conţine o carcasă (1) cu un
capac (3), în care sunt amplasate două roţi
dinţate centrale, una fixă (2), legată rigid cu
capacul (3), şi una mobilă (4), legată rigid cu
un arbore condus (5). Între roţile dinţate
centrale (2, 4) este amplasat liber un satelit
(7), executat în formă de disc, pe suprafaţa
exterioară a căruia este executat un canal
circular închis (8), în care este amplasat un
inel (9) cu posibilitatea de a se roti, pe
suprafaţa exterioară a căruia este executat
un canal (10) în forma unei unde sinusoidale.
Mini motorul-reductor precesional mai conţine un mecanism de mişcare de precesie a
satelitului (7), care include cel puţin trei
blocuri de piezoelemente (13), fixate uniform
pe suprafaţa laterală interioară a carcasei (1)
şi conectate la o sursă de curent electric.
Fiecare din blocurile de piezoelemente (13)
conţine câte un generator de oscilaţii mecanice longitudinale, amplasat tangenţial la
cercul carcasei (1), şi câte două generatoare
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de oscilaţii mecanice transversale, amplasate de o parte şi de alta a generatorului de
oscilaţii mecanice longitudinale, orientate perpendicular acestuia din urmă. În flanşa
satelitului (7) sunt executate, într-un număr
prestabilit, bolţuri cu spaţiu între ele, totodată
numărul de bolţuri Z2 = Z1 ± 1, unde Z1 este
numărul de dinţi ai roţii dinţate centrale fixe (2).
Mini motorul-reductor precesional, conform
variantei a doua, se deosebeşte prin aceea
că ambele roţi dinţate centrale sunt fixe, una
este legată rigid cu capacul şi a doua este
legată rigid cu carcasa. Satelitul este legat cu
arborele condus prin intermediul unui element elastic, un capăt al arborelui fiind
executat sferoidal.

between them, at the same time the number
of bolts Z2 = Z1 ± 1, where Z1 is the number
of teeth of the fixed central gearwheel (2).
The precession mini reduction gearmotor,
according to the second embodiment, is
characterized in that both central gearwheels
are fixed, one is rigidly connected to the cover and the second is rigidly connected to the
body. The planetary pinion is connected to the
driven shaft by means of an elastic element,
one end of the shaft being made spheroidal.
Claims: 4
Fig.: 11

(54)
Revendicări: 4
Figuri: 11

(57)
*

(54)
(57)

* *
Precession mini reduction gearmotor
(embodiments)
The invention relates to mechanical engineering, in particular to reduction gearmotors, and can be used in power low-duty
drives for obtaining a slow rotation of the
output shaft, for example, in devices.
The precession mini reduction gearmotor,
according to the first embodiment, comprises
a body (1) with a cover (3), in which are
placed two central gearwheels, one fixed (2),
rigidly connected to the cover (3), and one
movable (4), rigidly connected to a driven
shaft (5). Between the central gearwheels (2,
4) is freely placed a planetary pinion (7),
made in the form of a disk, on the outer surface of which is made a closed circular
groove (8), in which is placed with the possibility of rotation a ring (9), on the outer surface of which is made a groove (10) in the
shape of a sinusoidal wave. The precession
mini reduction gearmotor further comprises a
mechanism for the precessional motion of
the planetary pinion (7), which includes at
least three blocks of piezoelectric elements
(13), uniformly fixed on the inner lateral surface of the body (1) and connected to an
electric current source. Each of the blocks of
piezoelectric elements (13) comprises a mechanical longitudinal oscillator, located tangential to the circle of the body (1), and two
mechanical transverse oscillators, placed on
either side of the mechanical longitudinal oscillator, directed perpendicular to the latter. In
the flange of the planetary pinion (7) are
made, in a preset number, bolts with a gap

*
* *
Прецессионный мини мотор-редуктор
(варианты)
Изобретение относится к машиностроению, в частности к моторам-редукторам, и
может быть использовано в силовых приводах малой мощности для получения
медленного вращения выходного вала,
например, в приборах.
Прецессионный мини мотор-редуктор, согласно первому варианту, содержит корпус (1) с крышкой (3), в котором расположены два центральных зубчатых колеса,
одно неподвижное (2), жестко связанное с
крышкой (3), и одно подвижное (4), жестко
связанное с ведомым валом (5). Между
центральными зубчатыми колесами (2, 4)
свободно расположен сателлит (7), выполненный в виде диска, на внешней поверхности которого выполнена замкнутая
круговая канавка (8), в которой расположено с возможностью вращения кольцо
(9), на внешней поверхности которого выполнена канавка (10) в виде одной синусоидальной волны. Прецессионный мини
мотор-редуктор еще содержит механизм
прецессионного движения сателлита (7),
который включает, по меньшей мере, три
блока пьезоэлементов (13), равномерно
закрепленные на внутренней боковой поверхности корпуса (1) и подключенные к
источнику электрического тока. Каждый из
блоков пьезоэлементов (13) содержит по
генератору механических продольных колебаний, расположенному касательно
круга корпуса (1), и по два генератора механических поперечных колебаний, расположенных с одной и другой стороны генератора механических продольных колебаний, направленных перпендикулярно
последнему. Во фланце сателлита (7) выполнены, в заданном количестве, пальцы
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с промежутком между ними, причем число
пальцев Z2 = Z1 ± 1, где Z1 − число зубьев
неподвижного центрального зубчатого колеса (2).
Прецессионный мини мотор-редуктор, согласно второму варианту, отличается тем,
что оба центральных зубчатых колеса неподвижны, одно жестко связано с крышкой
и второе жестко связано с корпусом. Сателлит связан с ведомым валом посредством упругого элемента, один конец вала
выполнен шаровидным.
П. формулы: 4
Фиг.: 11
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
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

(13) Cod
ST.16
OMPI

1
1

2
MD

3
4169

4
C1

2

IT

4180

C1

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

5
C08B 37/18 (2006.01)
A61K 31/733 (2006.01)

6
a 2011 0022

7
2011.03.16

8
5/2012

A61K 9/16 (2006.01)
A61K 31/395 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 498/22 (2006.01)

a 2007 0267

2006.03.06

8/2012

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
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.

(11) Nr.
brevet

(13) Cod
ST.16
OMPI

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
537

4
Z

2

MD

538

Z

3
4

MD
MD

539
540

Z
Z

5

MD

541

Z

6

MD

542

Z

7

MD

543

Z

(51) Indici de clasificare

5
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01K 53/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 18/22 (2006.01)
A61N 5/10 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
B28B 3/08 (2006.01)
B30B 11/02 (2006.01)
C22C 12/00 (2006.01)
C30B 29/52 (2006.01)
C30B 29/62 (2006.01)
H01B 13/06 (2006.01)
H01L 35/18 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
H04B 3/54 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
H04B 3/46 (2006.01)
H04B 3/32 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
s 2012 0011

7
2012.01.24

8
8/2012

s 2012 0019

2012.01.30

8/2012

s 2012 0017
s 2010 0165

2012.01.26
2010.10.04

8/2012
8/2012

s 2011 0162

2011.10.21

8/2012

s 2012 0008

2012.01.13

8/2012

s 2012 0007

2012.01.13

8/2012
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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.

L

egal 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 apply for 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, granted plant variety patents and 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 ANNOUNCEMENTS CONCERNING
PLANT VARIETIES MADE 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 refused 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 заявок на патент на сорт растения
MM9E 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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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patents applications /
Опубликованные заявки на патенты
на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea propusă
a soiului

No.

Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)

Предложенное
наименование сорта

1
1

2
v 2012 0030 /
2012.11.29

3
a. KWS SAAT AG, DE
b. LEIPERT Rainer, DE

4
PORUMB
(Zea mays L.)

5
KERBEROS

Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
2

v 2012 0031 /
2012.11.29

a. KWS SAAT AG, DE
b. LEIPERT Rainer, DE

PORUMB
(Zea mays L.)

K X B 1326

Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
3

v 2012 0032 /
2012.11.29

a. KWS SAAT AG, DE
b. LEIPERT Rainer, DE

PORUMB
(Zea mays L.)

KOMPETAS

Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
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

Название вида
(Ботанический
таксон)

Наименование Номер патента /
сорта
Дата предоставления

1
1

2
v 2005 0001 /
2005.01.25

4

5

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

3

JALEŞ
(Salvia officinalis L.,
ssp. major Gams)

MIRACOL

123 / 2013.03.31

6

b. GONCEARIUC Maria, MD;
BALMUŞ Zinaida, MD

Sage
(Salvia officinalis L.,
ssp. major Gams)

DEIA

124 / 2013.03.31

MZ-7-06

125 / 2013.03.31

ZARI

126 / 2013.03.31

Шалфей
лекарственный
(Salvia officinalis L.,
ssp. major Gams)
2

3

v 2007 0001 /
2007.01.18

v 2007 0006 /
2007.01.30

a. ÎNTREPRINDEREA DE STAT,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD

SOIA
(Glycine max (L.)
Merrill. var. sordida
(Enk.))

b. IACOBUŢA Maria, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
COROBCO Victoria, MD;
PINTELEI Nina, MD;
ZUBIC Jeorgeta, MD;
BELCIUG Aurelia, MD;
IANUŞCHEVICI Emilia, MD

Soybean
(Glycine max (L.)
Merrill. var. sordida
(Enk.))

a. ÎNTREPRINDEREA DE STAT,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD
b. COSOVAN Alexandra, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
CUDRIN Claudia, MD;
DULEPA Lidia, MD;
ŞARPE Gheorghe, MD

4

v 2011 0018 /
2011.12.26

a. NV BETTER3FRUIT, BE
b. NV BETTER3FRUIT, BE

Соя
(Glycine max (L.)
Merrill. var. sordida
(Enk.))
MAZĂRE
(Pisum sativum L.)
Peas
(Pisum sativum L.)
Горох
(Pisum sativum L.)

MĂR
(Malus domestica
Borkh.)
Apple
(Malus domestica
Borkh.)
Яблоня
(Malus domestica
Borkh.)
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
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

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)

Наименование Номер патента /
сорта
Дата предоставления

Номер заявки /
Дата подачи

1

2

1

v 2006 0008 /
2006.02.17

3
a. CONSORTIUM
DEUTSCHER
BAUMSCHULEN GmbH, DE
b. GRUPPE Werner, DE;
SCHMIDT Hanna, DE

4
VIŞIN
(Prunus L.)

5

6

GI1482

119 / 2012.11.30

Sour Cherry
(Prunus L.)
Вишня
(Prunus L.)
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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/madrid/en/madridgazette/,
http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
sau
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI, as established by Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of
Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right of
the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate.

L

Data on filed trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure shall be published in this Section.
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 at
http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
or
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/,
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on DVD carrier in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO 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 the registration
(156) Data reînnoirii
Date of the 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 the registration
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of the renewal
(210) Numărul de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Date of filing of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of the exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a cererii iniţiale
Date of filing of the initial application
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the initial application, code according to WIPO Standard ST. 3
(441) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the non-examined application
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the registration
(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
The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice
Classification), list of goods and/or services classified according thereto
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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 to the effect that the mark is a 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 mark
(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 recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example: change
in ownersship, change in name or address, renunciation, termination 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 other legally related applications
(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, country code according to 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 applicant or holder (in case of change in ownership)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(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 under the Madrid Agreement and the 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)
Data relating to priority of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

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.
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 a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a
representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents
provided for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person shall
be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need for refusal
of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against registration of
a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of Article 8 of the Law.
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MĂRCI
(210) 030437
(220) 2012.01.05
(730) Bionime Corporation, CN
694, Renhua Road, Dali Dist., Taichung City
412, Taiwan, China
(540)
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(540)

(511) NCL(10)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
(511) NCL(10)
10 - aparate şi instrumente medicale, instrumente
de măsurare a glucozei în sânge; lanţete;
dispozitive-lanţete; seturi de lanţete; aparate
şi instrumente de testare de uz medical; seturi de combinare pentru monitorizarea glucozei în sânge; aparate şi instrumente de
control al soluţiilor de uz medical; recipiente
pentru uscarea benzilor de indicare de uz
medical; benzi de indicare de uz medical.

(210) 030438
(220) 2012.01.05
(730) Bionime Corporation, CN
694, Renhua Road, Dali Dist., Taichung City
412, Taiwan, China
(540)

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.

(210) 031958
(220) 2012.10.22
(730) MOLDOVAN Veaceslav, MD
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

(511) NCL(10)
10 - aparate şi instrumente medicale, instrumente
de măsurare a glucozei în sânge; lanţete;
dispozitive-lanţete; seturi de lanţete; aparate
şi instrumente de testare de uz medical; seturi de combinare pentru monitorizarea glucozei în sânge; aparate şi instrumente de
control al soluţiilor de uz medical; recipiente
pentru uscarea benzilor de indicare de uz
medical; benzi de indicare de uz medical.

(210) 031313
(220) 2012.05.07
(730) Instituţia Privată Tony Hawks Centru,
organizaţie necomercială, MD
Str. Ion Creangă nr. 39,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

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

(210) 031959
(220) 2012.10.22
(730) "Azersun Holding" LLC, AZ
Haydar Aliyev prosp. 90, Baku, AZ 1029,
Azerbaidjan
(540)

(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez,
tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din
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cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;

te din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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;

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

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

(210) 031977
(220) 2012.10.23
(730) PRODENT-COM S.R.L., MD
Str. Teilor nr. 9/4,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 031981
(220) 2012.10.22
(730) "Azersun Holding" LLC, AZ
Haydar Aliyev prosp. 90, Baku, AZ 1029,
Azerbaidjan
(540)

(511) NCL(10)
30 - sare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(591) Culori revendicate: albastru, albastrudeschis, alb.
(511) NCL(10)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice; material de sutură;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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) 02.09.10; 26.01.14; 26.03.23; 29.01.13.

(210) 031980
(220) 2012.10.22
(730) "Azersun Holding" LLC, AZ
Haydar Aliyev prosp. 90, Baku, AZ 1029,
Azerbaidjan
(540)

(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
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39 - transport;
mărfurilor.

ambalarea

şi

depozitarea

(210) 032021
(220) 2012.10.29
(730) FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS
PRODUCTS CO., LTD., CN
DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, DONGHAI
STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU
CITY, FUJIAN PROVINCE, China
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10)
18 - ghiozdane de şcoală; rucsacuri; poşete de
damă; sacoşe pentru provizii; valize; genţi
diplomat; săculeţe din piele pentru ambalaj;
genţi sport; genţi pentru alpinişti; umbrele;
alpenştocuri; înlocuitori de piele; raniţe; banduliere din piele; saci de plajă; truse de voiaj
(marochinărie); bastoane; garnituri de harnaşament neconţinând metale preţioase;
25 - cămăşi; pantaloni; maiouri de sport; costume
de baie; tricouri; încălţăminte; pantofi de sport;
ghete de fotbal; pălării; galanterie; fulare; costume;
jachete
(îmbrăcăminte);
scutece
(îmbrăcăminte); maiouri de corp; costume de
gimnastică; impermeabile; cizme; mănuşi
(articole de îmbrăcăminte); portjartiere.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.05.02.

(210) 032024
(220) 2012.10.30
(730) ŞCHIOPU Tamara, MD
Calea Ieşilor nr. 51, bloc 4, ap. 4,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
ALBOT Natalia, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 10, ap. 29,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 032066
(220) 2012.11.05
(730) CEMORTAN Valerian, MD
Str. Academiei nr. 8, bloc 2, ap. 26,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congealte, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
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turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

(210) 032081
(220) 2012.11.13
(730) CAPITOLES LUX S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. 31 August 1989 nr. 58/1,
MD-2010, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 032117
(220) 2012.11.13
(730) EDIGAREAN Samvel, MD
Str. Oanţa nr. 10, MD-3721, Lozova,
Străşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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 magneti-
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ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;

TRADEMARKS
(210) 032121
(220) 2012.11.13
(730) PERCIUN Vitalie, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 63, bloc 5, ap. 22,
MD-2071, 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 hardware
şi software de calculator.

(210) 032118
(220) 2012.11.14
(730) Den Braven Sealants B.V., NL
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout,
Olanda
(540)

(591) Culori revendicate: alb, galben, oranj.
(511) NCL(10)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, 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;
(511) NCL(10)
01 - produse chimice destinate industriei de construcţii; preparate chimice pentru curăţare,
adezivi, umpluturi cu adezivi, cleiuri, spumă
expandantă, materiale de etanşare aparţinând acestei clase;
17 - produse de etanşare şi compuşi de izolare,
chituri şi compuşi de umplere, produse de
etanşare din silicon, materiale de şpăcluire,
de umplere şi de izolare, compuşi de călăfătuire, umpluturi de spumă expandantă;
19 - materiale de construcţie nemetalice; ciment,
materiale pentru acoperiş.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24.
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25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 03.11.07; 26.01.05; 26.11.21; 27.01.12;
29.01.13.

(210) 032122
(220) 2012.11.13
(730) PERCIUN Vitalie, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 63, bloc 5, ap. 22,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(10)
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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.21; 27.05.24.

(210) 032126
(220) 2012.11.14
(730) Bath & Body Works Brand Management
Inc., US
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
03 - produse pentru îngrijire personală, şi anume
săpunuri şi geluri antibacteriene pentru piele,
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geluri de baie, loţiuni de baie, uleiuri de baie
de uz cosmetic, săruri de baie, săpunuri de
baie în formă lichidă, solidă sau în formă de
gel, balsamuri de corp, şi anume unt de corp,
săpunuri-cremă de corp, creme de corp, loţiuni de corp, uleiuri pentru corp, pudră pentru
corp, exfoliante de corp, sprayuri pentru corp
utilizate ca deodorant personal şi ca parfum,
sprayuri pentru corp, şi anume apă în pulverizatoare utilizată pentru a produce efect de
răcire, produse pentru spălarea corpului de
uz uman, produse spumante pentru baie,
apă de colonie, săpunuri-cremă pentru mâini
şi corp, apă parfumată, apă de toaletă, uleiuri
esenţiale de uz personal, creme exfoliante,
exfoliante pentru piele, creme de faţă şi de
corp, sclipici pentru faţă şi corp, loţiuni pentru
faţă şi corp, pudră pentru faţă, măşti de înfrumuseţare pentru faţă, produse pentru curăţarea feţei, creme de faţă exfoliante, spumă de baie, exfoliante pentru picioare, creme
pentru îngrijirea părului, balsamuri pentru
păr, geluri pentru păr, pomezi pentru păr,
şampoane pentru păr, spume pentru aranjarea părului, produse pentru curăţarea mâinilor, creme de mâini, loţiuni pentru mâini, exfoliante pentru mâini, săpunuri de mâini, balsamuri de buze, creme pentru buze, lucii de
buze, seturi de lucii colorate de buze, rujuri
strălucitoare de buze, săpunuri lichide pentru
mâini, faţă şi corp, truse cosmetice care conţin balsamuri de buze, creme pentru buze şi
lucii de buze, uleiuri pentru masaj, săpunuri
medicinale pentru piele, creme hidratante,
spume pentru păr, produse nemedicinale
pentru înmuierea pielii corpului utilizate la
baie, creme şi loţiuni nemedicinale pentru
picioare, parfum, uleiuri parfumate, săpunuri
parfumate pentru mâini, faţă şi corp, sprayuri
parfumate pentru corp, produse pentru bărbierit, şi anume creme pentru bărbierit, spume pentru bărbierit, geluri pentru bărbierit şi
loţiuni pentru bărbierit, spumă de duş şi baie,
creme de duş, geluri de duş, produse pentru
curăţarea pielii, loţiuni pentru piele, măşti
pentru pielea feţei, produse hidratante pentru
piele, săpunuri pentru piele, tonice pentru
piele; fitiluri parfumate pentru parfumarea
încăperilor, substanţe aromatice pentru automobile, substanţe aromatice de uz personal, rezerve de substanţe aromatice pentru
încăperi pentru pulverizatoare electrice şi
neelectrice de substanţe aromatice pentru
încăperi, substanţe aromatice pentru încăperi, sprayuri parfumate pentru lenjerie, uleiuri parfumate folosite pentru producerea
aromelor la încălzire, sprayuri parfumate
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pentru încăperi, uleiuri parfumate şi beţişoare
parfumate vândute ca un set pentru locuinţe;
35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul în
baza comenzilor prin poştă şi servicii de
comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul on-line, toate
în domeniul produselor de îngrijire personală,
cosmeticelor, produselor parfumate pentru
locuinţe şi accesoriilor pentru produsele
menţionate.

(210) 032127
(220) 2012.11.14
(730) Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
(a corporation, organized and existing
under the laws of Japan, Manufactures
and Merchants), JP
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku
Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japonia
(540)

(511) NCL(10)
12 - anvelope, pneuri pentru vehicule terestre.

(210) 032132
(220) 2012.11.15
(730) Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc., US
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
03 - produse pentru îngrijire personală şi produse
de parfumerie, şi anume parfum, apă parfumată, apă de colonie, apă de toaletă, uleiuri
eterice pentru corp în pulverizatoare, spumă
pentru corp, sprayuri pentru corp, exfoliante
pentru corp, spumă de baie, gel de duş, produse pentru spălarea corpului, săpun de
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corp, unt de corp, cremă de corp, loţiuni de
corp, pudră pentru corp, loţiuni pentru mâini
şi cremă pentru mâini; cosmetice, şi anume
produse cosmetice pentru camuflarea cearcănelor, farduri pentru ochi, creioane pentru
conturul ochilor, rimeluri, farduri pentru a da
luciu ochilor, lacuri de unghii, pudră pentru
faţă, farduri pentru obraz, fond de ten şi produse pentru camuflarea neajunsurilor pielii,
fond de ten lichid; produse nemedicinale
pentru îngrijirea buzelor, rujuri de buze, balsam de buze, produse cosmetice pentru volumul buzelor, produse pentru lustruirea buzelor, luciu de buze, bază de machiaj pentru
buze, creioane de buze, creme de buze,
baze de machiaj pentru faţă, produse hydratante nuanţate, creme nutritive, loţiuni pentru
piele, demachiante, creme de faţă, creme de
curăţare, geluri de curăţare, tonice pentru
faţă, produse hidratante, creme pentru îngrijirea ochilor, produse exfoliante pentru faţă;
produse matifiante pentru piele, pudre cu
efect de bronz pentru piele şi faţă, pudre
care îmbunătăţesc starea pielii, pudre cu
sclipici, seturi cosmetice pentru machiaj alcătuite din farduri pentru ochi, rujuri, luciu de
buze, produse cosmetice care imit bronzul,
creioane de buze, rimeluri, farduri pentru
obraz şi lacuri de unghii;
25 - sutiene pentru sport, chiloţi pentru sport,
fuste pentru sport, şorturi pentru sport, tricouri, cămăşi tricotate, bluze, maiouri, blugi,
jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume,
fuste, şorturi, îmbrăcăminte pentru atletism,
îmbrăcăminte de nuntă, îmbrăcăminte de
fiecare zi, îmbrăcăminte pentru ocazii, îmbrăcăminte de gală, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte cu
protecţie solară, îmbrăcăminte lejeră de plajă, îmbrăcăminte de plajă, saronguri, costume de baie, îmbrăcăminte modelatoare, lenjerie de corp, sutiene, bustiere, camizole,
corsete, jartiere, ghene (lenjerie de corp),
chiloţi, slipuri, chiloţi de damă, flanele de
corp, indispensabili, veste, tricouri fără mâneci, şepci de base-ball, pălării, cordeluţe,
articole de acoperit capul pentru sport, pălării
de paie, pălării de soare, costume, căşti de
înot, încălţăminte pentru atletism, încălţăminte de plajă, încălţăminte de fiecare zi, încălţăminte de seară, încălţăminte pentru antrenamente, papuci, şosete, mănuşi, mănuşi cu
un deget, capoate, galanterie, şosete lungi,
colanţi, ciorapi, maiouri de balet, halate de
baie, lenjerie de dame, îmbrăcăminte de
casă, neglijeuri, cămăşi de noapte, cămăşi

MĂRCI
de noapte pentru bărbaţi, pijamale, îmbrăcăminte de dormit, body-uri şi fulare;
35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul online şi servicii de vânzare cu amănuntul în
baza comenzilor prin poştă, toate în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv al lenjeriei şi lenjeriei intime, al produselor din piele, al accesoriilor de modă, al bijuteriilor, al giuvaiergeriei,
al încălţămintei, al cosmeticilor, al produselor
pentru îngrijire personală, al ochelarilor, al
valizelor, al genţilor şi al produselor de uz
casnic.

(210) 032136
(220) 2012.11.16
(730) Krewel Meuselbach GmbH, DE
Krewelstrasse 2, DE-53783 Eitorf, Germania
(540)
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(210) 032142
(220) 2012.11.19
(730) Transatlantic Holdings, Inc., US
80 Pine Street, New York, NY 10005,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
36 - asigurări, reasigurări şi servicii de gestionare
a asigurărilor.

(210) 032143
(220) 2012.11.16
(730) Krewel Meuselbach GmbH, DE
Krewelstrasse 2, DE-53783 Eitorf, Germania
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice, preparate medicamentoase pentru oameni.

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice, preparate medicamentoase pentru oameni.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032141
(220) 2012.11.19
(730) Transatlantic Holdings, Inc., US
80 Pine Street, New York, NY 10005, Statele
Unite ale Americii
(540)

(210) 032144
(220) 2012.11.16
(730) Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc., US
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
36 - asigurări, reasigurări şi servicii de gestionare
a asigurărilor.
(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.04; 26.03.23.

(511) NCL(10)
03 - produse pentru îngrijire personală şi produse
de parfumerie, şi anume parfum, apă parfumată, apă de colonie, apă de toaletă, uleiuri
eterice pentru corp în pulverizatoare, spumă
pentru corp, sprayuri pentru corp, exfoliante
pentru corp, spumă de baie, gel de duş, produse pentru spălarea corpului, săpun de
corp, unt de corp, cremă de corp, loţiuni de
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corp, pudră pentru corp, loţiuni pentru mâini
şi cremă pentru mâini; cosmetice, şi anume
produse cosmetice pentru camuflarea cearcănelor, farduri pentru ochi, creioane pentru
conturul ochilor, rimeluri, farduri pentru a da
luciu ochilor, lacuri de unghii, pudră pentru
faţă, farduri pentru obraz, fond de ten şi produse pentru camuflarea neajunsurilor pielii,
fond de ten lichid; produse nemedicinale
pentru îngrijirea buzelor, rujuri de buze, balsam de buze, produse cosmetice pentru volumul buzelor, produse pentru lustruirea buzelor, luciu de buze, bază de machiaj pentru
buze, creioane de buze, creme de buze,
baze de machiaj pentru faţă, produse hydratante nuanţate, creme nutritive, loţiuni pentru
piele, demachiante, creme de faţă, creme de
curăţare, geluri de curăţare, tonice pentru
faţă, produse hidratante, creme pentru îngrijirea ochilor, produse exfoliante pentru faţă;
produse matifiante pentru piele, pudre cu
efect de bronz pentru piele şi faţă, pudre
care îmbunătăţesc starea pielii, pudre cu
sclipici, seturi cosmetice pentru machiaj alcătuite din farduri pentru ochi, rujuri, luciu de
buze, produse cosmetice care imit bronzul,
creioane de buze, rimeluri, farduri pentru
obraz şi lacuri de unghii;
18 - poşete, genţi de transport universale, sacoşe, saci de voiaj, genţi de umăr, genţi pentru
dame, genţi-plic, genţi pentru curieri, genţi
pentru scutece, poşete de seară, genţi purtate pe încheietura mâinii, saci de marinar,
genţi pentru câini, genţi de brâu, rucsacuri,
genţi pentru atleţi, genţi sportive, genţi pentru
călătorii de scurtă durată, genţi pentru calculatoare, mape pentru documente, serviete,
genţi de bagaje, huse pentru îmbrăcăminte
pentru voiaj, genţi, saci de plajă, sacoşe pentru provizii, săculeţe, pungi, portofele, cutii
pentru chei, tocuri pentru cărţi de credit, truse cosmetice şi portfarduri vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, tocuri pentru
paşaport, portmonee, tocuri pentru cecuri şi
curele;
25 - sutiene pentru sport, chiloţi pentru sport,
fuste pentru sport, şorturi pentru sport, tricouri, cămăşi tricotate, bluze, maiouri, blugi,
jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume,
fuste, şorturi, îmbrăcăminte pentru atletism,
îmbrăcăminte de nuntă, îmbrăcăminte de
fiecare zi, îmbrăcăminte pentru ocazii, îmbrăcăminte de gală, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte cu
protecţie solară, îmbrăcăminte lejeră de pla-
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jă, îmbrăcăminte de plajă, saronguri, costume de baie, îmbrăcăminte modelatoare,
lenjerie de corp, sutiene, bustiere, camizole,
corsete, jartiere, ghene (lenjerie de corp),
chiloţi, slipuri, chiloţi de damă, flanele de
corp, indispensabili, veste, tricouri fără mâneci, şepci de base-ball, pălării, cordeluţe,
articole de acoperit capul pentru sport, pălării
de paie, pălării de soare, costume, căşti de
înot, încălţăminte pentru atletism, încălţăminte de plajă, încălţăminte de fiecare zi, încălţăminte de seară, încălţăminte pentru antrenamente, papuci, şosete, mănuşi, mănuşi cu
un deget, capoate, galanterie, şosete lungi,
colanţi, ciorapi, maiouri de balet, halate de
baie, lenjerie de dame, îmbrăcăminte de
casă, neglijeuri, cămăşi de noapte, cămăşi
de noapte pentru bărbaţi, pijamale, îmbrăcăminte de dormit, body-uri şi fulare;
35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul online şi servicii de vânzare cu amănuntul în
baza comenzilor prin poştă, toate în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv al lenjeriei şi lenjeriei intime, al produselor din piele, al accesoriilor de modă, al bijuteriilor, al giuvaiergeriei,
al încălţămintei, al cosmeticilor, al produselor
pentru îngrijire personală, al ochelarilor, al
valizelor, al genţilor şi al produselor de uz
casnic.

(210) 032145
(220) 2012.11.16
(730) Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc., US
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
03 - produse pentru îngrijire personală şi produse
de parfumerie, şi anume parfum, apă parfumată, apă de colonie, apă de toaletă, uleiuri
eterice pentru corp în pulverizatoare, spumă
pentru corp, sprayuri pentru corp, exfoliante
pentru corp, spumă de baie, gel de duş, produse pentru spălarea corpului, săpun de
corp, unt de corp, cremă de corp, loţiuni de
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corp, pudră pentru corp, loţiuni pentru mâini
şi cremă pentru mâini; cosmetice, şi anume
produse cosmetice pentru camuflarea cearcănelor, farduri pentru ochi, creioane pentru
conturul ochilor, rimeluri, farduri pentru a da
luciu ochilor, lacuri de unghii, pudră pentru
faţă, farduri pentru obraz, fond de ten şi produse pentru camuflarea neajunsurilor pielii,
fond de ten lichid; produse nemedicinale
pentru îngrijirea buzelor, rujuri de buze, balsam de buze, produse cosmetice pentru volumul buzelor, produse pentru lustruirea buzelor, luciu de buze, bază de machiaj pentru
buze, creioane de buze, creme de buze,
baze de machiaj pentru faţă, produse hidratante nuanţate, creme nutritive, loţiuni pentru
piele, demachiante, creme de faţă, creme de
curăţare, geluri de curăţare, tonice pentru
faţă, produse hidratante, creme pentru îngrijirea ochilor, produse exfoliante pentru faţă;
produse matifiante pentru piele, pudre cu
efect de bronz pentru piele şi faţă, pudre
care îmbunătăţesc starea pielii, pudre cu
sclipici, seturi cosmetice pentru machiaj alcătuite din farduri pentru ochi, rujuri, luciu de
buze, produse cosmetice care imit bronzul,
creioane de buze, rimeluri, farduri pentru obraz
şi lacuri de unghii;
18 - poşete, genţi de transport universale, sacoşe, saci de voiaj, genţi de umăr, genţi pentru
dame, genţi-plic, genţi pentru curieri, genţi
pentru scutece, poşete de seară, genţi purtate pe încheietura mâinii, saci de marinar,
genţi pentru câini, genţi de brâu, rucsacuri,
genţi pentru atleţi, genţi sportive, genţi pentru
călătorii de scurtă durată, genţi pentru calculatoare, mape pentru documente, serviete,
genţi de bagaje, huse pentru îmbrăcăminte
pentru voiaj, genţi, saci de plajă, sacoşe pentru provizii, săculeţe, pungi, portofele, cutii
pentru chei, tocuri pentru cărţi de credit, truse cosmetice şi portfarduri vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, tocuri pentru
paşaport, portmonee, tocuri pentru cecuri şi
curele;
25 - sutiene pentru sport, chiloţi pentru sport,
fuste pentru sport, şorturi pentru sport, tricouri, cămăşi tricotate, bluze, maiouri, blugi,
jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume,
fuste, şorturi, îmbrăcăminte pentru atletism,
îmbrăcăminte de nuntă, îmbrăcăminte de
fiecare zi, îmbrăcăminte pentru ocazii, îmbrăcăminte de gală, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte cu
protecţie solară, îmbrăcăminte lejeră de pla-
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jă, îmbrăcăminte de plajă, saronguri, costume de baie, îmbrăcăminte modelatoare, lenjerie de corp, sutiene, bustiere, camizole,
corsete, jartiere, ghene (lenjerie de corp),
chiloţi, slipuri, chiloţi de damă, flanele de
corp, indispensabili, veste, tricouri fără mâneci, şepci de base-ball, pălării, cordeluţe,
articole de acoperit capul pentru sport, pălării
de paie, pălării de soare, costume, căşti de
înot, încălţăminte pentru atletism, încălţăminte de plajă, încălţăminte de fiecare zi, încălţăminte de seară, încălţăminte pentru antrenamente, papuci, şosete, mănuşi, mănuşi cu
un deget, capoate, galanterie, şosete lungi,
colanţi, ciorapi, maiouri de balet, halate de
baie, lenjerie de dame, îmbrăcăminte de
casă, neglijeuri, cămăşi de noapte, cămăşi
de noapte pentru bărbaţi, pijamale, îmbrăcăminte de dormit, body-uri şi fulare;
35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul online şi servicii de vânzare cu amănuntul în
baza comenzilor prin poştă, toate în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv al lenjeriei şi lenjeriei intime, al produselor din piele, al accesoriilor de modă, al bijuteriilor, al giuvaiergeriei,
al încălţămintei, al cosmeticilor, al produselor
pentru îngrijire personală, al ochelarilor, al
valizelor, al genţilor şi al produselor de uz
casnic.

(210) 032147
(220) 2012.11.19
(730) BESTVIN S.R.L., MD
Str. Zavodscaia nr. 1, MD-3813,
Chirsova, UTAG, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 11.03.02; 27.03.15; 27.05.11.
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(210) 032148
(220) 2012.11.19
(730) BESTVIN S.R.L., MD
Str. Zavodscaia nr. 1, MD-3813,
Chirsova, UTAG, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 032150
(220) 2012.11.20
(730) Henri Bendel Inc., US
666 Fifth Avenue, 4th Floor, New York,
New York 10103, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
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;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 032151
(220) 2012.11.20
(730) Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc., US
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, Statele Unite ale Americii
(540)
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(511) NCL(10)
03 - produse pentru îngrijire personală şi produse
de parfumerie, şi anume parfum, apă parfumată, apă de colonie, apă de toaletă, uleiuri
eterice pentru corp în pulverizatoare, spumă
pentru corp, sprayuri pentru corp, exfoliante
pentru corp, spumă de baie, gel de duş, produse pentru spălarea corpului, săpun de
corp, unt de corp, cremă de corp, loţiuni de
corp, pudră pentru corp, loţiuni pentru mâini
şi cremă pentru mâini; cosmetice, şi anume
produse cosmetice pentru camuflarea cearcănelor, farduri pentru ochi, creioane pentru
conturul ochilor, rimeluri, farduri pentru a da
luciu ochilor, lacuri de unghii, pudră pentru
faţă, farduri pentru obraz, fond de ten şi produse pentru camuflarea neajunsurilor pielii,
fond de ten lichid; produse nemedicinale
pentru îngrijirea buzelor, rujuri de buze, balsam de buze, produse cosmetice pentru volumul buzelor, produse pentru lustruirea buzelor, luciu de buze, bază de machiaj pentru
buze, creioane de buze, creme de buze,
baze de machiaj pentru faţă, produse hydratante nuanţate, creme nutritive, loţiuni pentru
piele, demachiante, creme de faţă, creme de
curăţare, geluri de curăţare, tonice pentru
faţă, produse hidratante, creme pentru îngrijirea ochilor, produse exfoliante pentru faţă;
produse matifiante pentru piele, pudre cu
efect de bronz pentru piele şi faţă, pudre
care îmbunătăţesc starea pielii, pudre cu
sclipici, seturi cosmetice pentru machiaj alcătuite din farduri pentru ochi, rujuri, luciu de
buze, produse cosmetice care imit bronzul,
creioane de buze, rimeluri, farduri pentru
obraz şi lacuri de unghii;
18 - poşete, genţi de transport universale, sacoşe, saci de voiaj, genţi de umăr, genţi pentru
dame, genţi-plic, genţi pentru curieri, genţi
pentru scutece, poşete de seară, genţi purtate pe încheietura mâinii, saci de marinar,
genţi pentru câini, genţi de brâu, rucsacuri,
genţi pentru atleţi, genţi sportive, genţi pentru
călătorii de scurtă durată, genţi pentru calculatoare, mape pentru documente, serviete,
genţi de bagaje, huse pentru îmbrăcăminte
pentru voiaj, genţi, saci de plajă, sacoşe pentru provizii, săculeţe, pungi, portofele, cutii
pentru chei, tocuri pentru cărţi de credit, truse cosmetice şi portfarduri vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, tocuri pentru
paşaport, portmonee, tocuri pentru cecuri şi
curele;
25 - sutiene pentru sport, chiloţi pentru sport, fuste
pentru sport, şorturi pentru sport, tricouri,
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cămăşi tricotate, bluze, maiouri, blugi, jachete, mantouri, paltoane, rochii, costume, fuste,
şorturi, îmbrăcăminte pentru atletism, îmbrăcăminte de nuntă, îmbrăcăminte de fiecare
zi, îmbrăcăminte pentru ocazii, îmbrăcăminte
de gală, îmbrăcăminte pentru gimnastică,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte cu protecţie solară, îmbrăcăminte lejeră de plajă, îmbrăcăminte de plajă, saronguri, costume de baie,
îmbrăcăminte modelatoare, lenjerie de corp,
sutiene, bustiere, camizole, corsete, jartiere,
ghene (lenjerie de corp), chiloţi, slipuri, chiloţi
de damă, flanele de corp, indispensabili,
veste, tricouri fără mâneci, şepci de baseball, pălării, cordeluţe, articole de acoperit
capul pentru sport, pălării de paie, pălării de
soare, costume, căşti de înot, încălţăminte
pentru atletism, încălţăminte de plajă, încălţăminte de fiecare zi, încălţăminte de seară,
încălţăminte pentru antrenamente, papuci,
şosete, mănuşi, mănuşi cu un deget, capoate, galanterie, şosete lungi, colanţi, ciorapi,
maiouri de balet, halate de baie, lenjerie de
dame, îmbrăcăminte de casă, neglijeuri,
cămăşi de noapte, cămăşi de noapte pentru
bărbaţi, pijamale, îmbrăcăminte de dormit,
body-uri şi fulare;
35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul online şi servicii de vânzare cu amănuntul în
baza comenzilor prin poştă, toate în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv al lenjeriei şi lenjeriei intime, al produselor din piele, al accesoriilor de modă, al bijuteriilor, al giuvaiergeriei,
al încălţămintei, al cosmeticilor, al produselor
pentru îngrijire personală, al ochelarilor, al
valizelor, al genţilor şi al produselor de uz
casnic.
(531) CFE(5) 02.09.01; 03.01.08.

(210) 032159
(220) 2012.11.20
(730) NUMEX & CO S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alecu Russo nr. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2013
(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congealte, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032172
(220) 2012.11.21
(730) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel,
Elveţia
(540)

(511) NCL(10)
01 - produse chimice destinate agriculturii, horticulturii şi silviculturii; substanţe pentru conservarea seminţelor, preparate pentru reglarea creşterii plantelor, produse biologice de
protecţie a plantelor pentru prevenirea bolilor
plantelor, preparate pentru protecţia seminţelor, răsadului şi plantelor contra infestării cu
boli;
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; dezinfectante pentru seminţe, fungicide, erbicide, nematicide, insecticide.

(210) 032174
(220) 2012.11.21
(730) Mediterranean Star LLC, AE
P.O.Box-117411, Deira, Dubai,
Emiratele Arabe Unite
(540)

(511) NCL(10)
34 - ţigări, trabucuri, tutun; articole pentru fumători,
chibrituri.

63

MD - BOPI 3/2013
(210) 032185
(220) 2012.11.23
(730) PAPUCCI Alexandru, MD
Str. Aşhabad nr. 38 B,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.01; 25.05.02; 26.02.05; 27.05.24.

(511) NCL(10)
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;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.21; 27.05.24.

(210) 032186
(220) 2012.11.23
(730) PAPUCCI Alexandru, MD
Str. Aşhabad nr. 38 B,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032187
(220) 2012.11.23
(730) PAPUCCI Alexandru, MD
Str. Aşhabad nr. 38 B,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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;
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; distribuitoare automate;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 05.03.15; 27.05.08; 27.05.12; 28.05.00.
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MĂRCI
(210) 032192
(220) 2012.11.26
(730) LUVITAN GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alecu Russo nr. 57, bloc 3, ap. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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;
servicii de comercializare pentru terţi prestate
de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri,
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.09; 01.03.15; 05.07.02;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.11.

MD - BOPI 3/2013
(511) NCL(10)
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; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea de produse şi servicii printro reţea de calculatoare şi furnizare de feedback evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţă globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport;
ambalarea
şi
depozitarea
mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

(210) 032195
(220) 2012.11.28
(730) COJOCARU Andrian, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 032197
(220) 2012.11.23
(730) TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(10)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 25.01.05; 25.01.09; 25.01.25; 27.05.11;
27.05.17.

(210) 032222
(220) 2012.11.30
(730) RAILEAN Andrei, MD
Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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 magneti-
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(210) 032231
(220) 2012.11.30
(730) MALCOCI Nicolae, MD
Str. Independenţei nr. 1, MD-2088,
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "DERMATOLOGIE ESTETICĂ", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde, alb, sur.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
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) 02.09.14; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.08;
27.05.11; 27.05.12; 29.01.13.

MĂRCI
(210) 032234
(220) 2012.11.30
(730) Hershey Chocolate & Confectionery
Corporation, US
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge,
Colorado 80033, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
30 - ciocolată; produse din ciocolată; bomboane,
batoane de ciocolată, produse de cofetărie;
cacao; produse din cacao; fursecuri, biscuiţi,
ciocolată de copt, bucăţi mici, felii şi bucăţi
mari de produse de copt pentru produse de
cofetărie; prafuri instant de ciocolată (pentru
băuturi reci şi fierbinţi); glazuri de cofetărie
pentru îngheţată şi pentru deserturi; prăjituri,
torturi, produse de patiserie, îngheţată, produse de cofetărie congelate.

MD - BOPI 3/2013
(540)

(511) NCL(10)
38 - servicii mobile de mass-media în materie de
transmitere electronică, radiodifuziune şi
furnizare a conţinutului de divertisment audio, video şi multimedia, inclusiv a textului,
datelor, imaginilor, a fişierelor audio, video şi
audiovizuale prin Internet, prin comunicare
fără fir, prin reţelele de comunicaţii electronice şi reţele de calculatoare.

(210) 032240
(220) 2012.12.03
(730) La Senza Corporation, CA
1608 St. Regis Boulevard, Dorval Quebec
H9P 1H6, Canada
(540)

(531) CFE(5) 08.01.22; 08.01.23; 27.05.09.

(210) 032235
(220) 2012.11.30
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company, US
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(511) NCL(10)
30 - produse de cofetărie, gumă de mestecat,
gumă de mestecat cu balonaşe, bomboane,
caramele de mentă, dropsuri şi drajeuri romboidale.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul şi
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de vânzare cu amănuntul online referitoare la lenjerie, accesorii pentru
lenjerie, pijamale, îmbrăcăminte de casă şi
produse pentru îngrijire personală.

(210) 032236
(220) 2012.11.30
(730) Home Box Office, Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
1100 Avenue of the Americas, New York,
New York 10036, Statele Unite ale Americii

(210) 032249
(220) 2012.12.04
(730) BUZA Serghei, MD
Str. Chişinău nr. 7, ap. 8,
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(210) 032258
(220) 2012.12.05
(730) ILCENCO Vsevolod, MD
Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de transmisie prestate prin reţele de
televiziune, prin cablu, prin satelit, prin radio,
prin telefon şi prin sisteme de bandă largă,
precum şi prin Internet, dispozitive portative
şi dispozitive de comunicaţii fără fir;
41 - servicii de divertisment, şi anume producerea
şi distribuirea continuă a serialelor de televiziune prestate prin reţele de televiziune, prin
cablu, prin satelit, prin telefon şi prin sisteme
de bandă largă, precum şi prin Internet, dispozitive portative şi dispozitive de comunicaţii fără fir; furnizare de informaţii cu privire la
programe de televiziune de divertisment prin
reţeaua globală de calculatoare.

(210) 032259
(220) 2012.12.05
(730) COIALNIC Victor, MD
Str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 76,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

(531) CFE(5) 18.05.03; 24.15.21; 26.03.04; 26.03.23;
27.05.03.

(210) 032252
(220) 2012.12.04
(730) BOUNEGRU Dumitru, MD
Str. Milano nr. 66,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 032260
(220) 2012.12.06
(730) WALMARK, a.s., CZ
Oldřichovice č.44, 739 61 Třinec,
Republica Cehă
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi parafarmaceutice,
vitamine, minerale şi oligoelemente, preparate şi medicamente nutritive şi dietetice, siropuri medicinale, extracte din plante medicinale şi preparate combinate de vitamine, minerale şi oligoelemente şi de extracte din plante
medicinale, suplimente alimentare cu adaos
de vitamine sau minerale, sau oligoelemente,
preparate îmbogăţite cu vitamine, preparate
cu vitamine şi multivitamine, preparate cu

MĂRCI
minerale şi multiminerale, ceaiuri din plante,
plante medicinale, produse de cofetărie sau
pastile, sau tablete, sau capsule gelatinoase,
sau capsule, sau gumă de mestecat care
conţin ingrediente curative, produse dietetice
de uz medical, ape minerale şi băuturi
dietetice de uz medical, alimente dietetice de
uz medical, suplimente nutritive de uz medical, preparate sau alimente proteice de uz
medical, unguente, creme şi alifii de uz medical, produse chimice de uz medical, uleiuri
curative, uleiuri de uz medical, grăsimi de uz
medical, săruri curative, tincturi de uz medical, extracte sau siropuri de plante, alimente
îmbogăţite cu vitamine şi minerale sub formă
de concentrate, concentrate de proteine utilizate ca suplimente alimentare nutritive, drojdie de uz farmaceutic, suplimente alimentare
medicinale, preparate nutritive sau dietetice
de uz medical folosite ca suplimente alimentare zilnice sub formă de alimente instant sau
de amestecuri separate compuse, în special
din lapte praf sau proteine animale sau proteine vegetale, de asemenea cu adaos de
vitamine sau minerale, sau oligoelemente
sau zahăr; suplimente alimentare de uz nemedical şi care conţin substanţe animale;
suplimente alimentare de uz nemedical şi
care conţin substanţe pe bază de plante;
29 - proteine pentru consum uman, produse şi
preparate de proteine de uz nutritiv, preparate nutritive pentru sportivi sau pentru persoane cu consum mare de energie, gelatină
comestibilă, produse şi preparate pe bază de
gelatină de uz nutritiv, grăsimi comestibile,
uleiuri comestibile, extracte din alge de uz
nutritiv, preparate nutritive pentru completarea alimentaţiei zilnice compuse în principal
din lapte praf sau proteine animale sau proteine vegetale, de asemenea cu adaos de
vitamine sau minerale sau oligoelemente sau
zahăr, lapte, produse lactate, iaurturi, conserve de fructe sau legume, felii de fructe
sau legume, fructe sau legume fierte, conservate sau murate, supe groase, supe limpezi, bulion;
30 - produse de cofetărie din zahăr, gumă de
mestecat, dulciuri, îngheţată, produse de
brutărie, produse de patiserie, cacao, cafea,
ceai, ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de ceai, cacao sau cafea,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, paste, müsli, miere, propolis pentru
consum uman.

MD - BOPI 3/2013
(210) 032261
(220) 2012.12.06
(730) WALMARK, a.s., CZ
Oldřichovice č.44, 739 61 Třinec,
Republica Cehă
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi parafarmaceutice,
vitamine, minerale şi oligoelemente, preparate şi medicamente nutritive şi dietetice, siropuri medicinale, extracte din plante medicinale şi preparate combinate de vitamine, minerale şi oligoelemente şi de extracte din plante
medicinale, suplimente alimentare cu adaos
de vitamine sau minerale, sau oligoelemente,
preparate îmbogăţite cu vitamine, preparate
cu vitamine şi multivitamine, preparate cu
minerale şi multiminerale, ceaiuri din plante,
plante medicinale, produse de cofetărie sau
pastile, sau tablete, sau capsule gelatinoase,
sau capsule, sau gumă de mestecat care
conţin ingrediente curative, produse dietetice
de uz medical, ape minerale şi băuturi dietetice de uz medical, alimente dietetice de uz
medical, suplimente nutritive de uz medical,
preparate sau alimente proteice de uz medical, unguente, creme şi alifii de uz medical,
produse chimice de uz medical, uleiuri curative, uleiuri de uz medical, grăsimi de uz medical, săruri curative, tincturi de uz medical,
extracte sau siropuri de plante, alimente îmbogăţite cu vitamine şi minerale sub formă
de concentrate, concentrate de proteine utilizate ca suplimente alimentare nutritive, drojdie de uz farmaceutic, suplimente alimentare
medicinale, preparate nutritive sau dietetice
de uz medical folosite ca suplimente alimentare zilnice sub formă de alimente instant sau
de amestecuri separate compuse, în special
din lapte praf sau proteine animale sau
proteine vegetale, de asemenea cu adaos de
vitamine sau minerale, sau oligoelemente
sau zahăr; suplimente alimentare de uz nemedical şi care conţin substanţe animale;
suplimente alimentare de uz nemedical şi
care conţin substanţe pe bază de plante;
29 - proteine pentru consum uman, produse şi
preparate de proteine de uz nutritiv, preparate nutritive pentru sportivi sau pentru persoane cu consum mare de energie, gelatină
comestibilă, produse şi preparate pe bază de
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gelatină de uz nutritiv, grăsimi comestibile,
uleiuri comestibile, extracte din alge de uz
nutritiv, preparate nutritive pentru completarea alimentaţiei zilnice compuse în principal
din lapte praf sau proteine animale sau proteine vegetale, de asemenea cu adaos de
vitamine sau minerale sau oligoelemente sau
zahăr, lapte, produse lactate, iaurturi, conserve de fructe sau legume, felii de fructe
sau legume, fructe sau legume fierte, conservate sau murate, supe groase, supe limpezi, bulion;
30 - produse de cofetărie din zahăr, gumă de
mestecat, dulciuri, îngheţată, produse de
brutărie, produse de patiserie, cacao, cafea,
ceai, ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de ceai, cacao sau cafea,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, paste, müsli, miere, propolis pentru
consum uman.

(210) 032262
(220) 2012.12.06
(730) WALMARK, a.s., CZ
Oldřichovice č.44, 739 61 Třinec,
Republica Cehă
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi parafarmaceutice,
vitamine, minerale şi oligoelemente, preparate şi medicamente nutritive şi dietetice, siropuri medicinale, extracte din plante medicinale şi preparate combinate de vitamine, minerale şi oligoelemente şi de extracte din plante
medicinale, suplimente alimentare cu adaos
de vitamine sau minerale, sau oligoelemente,
preparate îmbogăţite cu vitamine, preparate
cu vitamine şi multivitamine, preparate cu
minerale şi multiminerale, ceaiuri din plante,
plante medicinale, produse de cofetărie sau
pastile, sau tablete, sau capsule gelatinoase,
sau capsule, sau gumă de mestecat care
conţin ingrediente curative, produse dietetice
de uz medical, ape minerale şi băuturi dietetice de uz medical, alimente dietetice de uz
medical, suplimente nutritive de uz medical,
preparate sau alimente proteice de uz medical, unguente, creme şi alifii de uz medical,
produse chimice de uz medical, uleiuri cura-
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tive, uleiuri de uz medical, grăsimi de uz
medical, săruri curative, tincturi de uz medical, extracte sau siropuri de plante, alimente
îmbogăţite cu vitamine şi minerale sub formă
de concentrate, concentrate de proteine utilizate ca suplimente alimentare nutritive, drojdie de uz farmaceutic, suplimente alimentare
medicinale, preparate nutritive sau dietetice
de uz medical folosite ca suplimente alimentare zilnice sub formă de alimente instant sau
de amestecuri separate compuse, în special
din lapte praf sau proteine animale sau proteine vegetale, de asemenea cu adaos de
vitamine sau minerale, sau oligoelemente
sau zahăr; suplimente alimentare de uz nemedical şi care conţin substanţe animale;
suplimente alimentare de uz nemedical şi
care conţin substanţe pe bază de plante;
29 - proteine pentru consum uman, produse şi
preparate de proteine de uz nutritiv, preparate nutritive pentru sportivi sau pentru persoane cu consum mare de energie, gelatină
comestibilă, produse şi preparate pe bază de
gelatină de uz nutritiv, grăsimi comestibile,
uleiuri comestibile, extracte din alge de uz
nutritiv, preparate nutritive pentru completarea alimentaţiei zilnice compuse în principal
din lapte praf sau proteine animale sau proteine vegetale, de asemenea cu adaos de
vitamine sau minerale sau oligoelemente sau
zahăr, lapte, produse lactate, iaurturi, conserve de fructe sau legume, felii de fructe
sau legume, fructe sau legume fierte, conservate sau murate, supe groase, supe limpezi, bulion;
30 - produse de cofetărie din zahăr, gumă de
mestecat, dulciuri, îngheţată, produse de
brutărie, produse de patiserie, cacao, cafea,
ceai, ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de ceai, cacao sau cafea,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, paste, müsli, miere, propolis pentru
consum uman.

(210) 032263
(220) 2012.12.06
(730) WALMARK, a.s., CZ
Oldřichovice č.44, 739 61 Třinec,
Republica Cehă
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi parafarmaceutice,
vitamine, minerale şi oligoelemente, preparate şi medicamente nutritive şi dietetice, siropuri medicinale, extracte din plante medicinale şi preparate combinate de vitamine, minerale şi oligoelemente şi de extracte din plante
medicinale, suplimente alimentare cu adaos
de vitamine sau minerale, sau oligoelemente,
preparate îmbogăţite cu vitamine, preparate
cu vitamine şi multivitamine, preparate cu
minerale şi multiminerale, ceaiuri din plante,
plante medicinale, produse de cofetărie sau
pastile, sau tablete, sau capsule gelatinoase,
sau capsule, sau gumă de mestecat care
conţin ingrediente curative, produse dietetice
de uz medical, ape minerale şi băuturi dietetice de uz medical, alimente dietetice de uz
medical, suplimente nutritive de uz medical,
preparate sau alimente proteice de uz medical, unguente, creme şi alifii de uz medical,
produse chimice de uz medical, uleiuri curative, uleiuri de uz medical, grăsimi de uz
medical, săruri curative, tincturi de uz medical, extracte sau siropuri de plante, alimente
îmbogăţite cu vitamine şi minerale sub formă
de concentrate, concentrate de proteine utilizate ca suplimente alimentare nutritive, drojdie de uz farmaceutic, suplimente alimentare
medicinale, preparate nutritive sau dietetice
de uz medical folosite ca suplimente alimentare zilnice sub formă de alimente instant sau
de amestecuri separate compuse, în special
din lapte praf sau proteine animale sau proteine vegetale, de asemenea cu adaos de
vitamine sau minerale, sau oligoelemente
sau zahăr; suplimente alimentare de uz nemedical şi care conţin substanţe animale;
suplimente alimentare de uz nemedical şi
care conţin substanţe pe bază de plante;
29 - proteine pentru consum uman, produse şi
preparate de proteine de uz nutritiv, preparate nutritive pentru sportivi sau pentru persoane cu consum mare de energie, gelatină
comestibilă, produse şi preparate pe bază de
gelatină de uz nutritiv, grăsimi comestibile,
uleiuri comestibile, extracte din alge de uz
nutritiv, preparate nutritive pentru completarea alimentaţiei zilnice compuse în principal
din lapte praf sau proteine animale sau proteine vegetale, de asemenea cu adaos de
vitamine sau minerale sau oligoelemente sau
zahăr, lapte, produse lactate, iaurturi, conserve
de fructe sau legume, felii de fructe sau legume, fructe sau legume fierte, conservate sau
murate, supe groase, supe limpezi, bulion;

MD - BOPI 3/2013
30 - produse de cofetărie din zahăr, gumă de
mestecat, dulciuri, îngheţată, produse de
brutărie, produse de patiserie, cacao, cafea,
ceai, ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată,
băuturi pe bază de ceai, cacao sau cafea,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, paste, müsli, miere, propolis pentru
consum uman.

(210) 032264
(220) 2012.12.06
(730) VOLCU Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 032266
(220) 2012.12.07
(730) MOLDOVAN Veaceslav, MD
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 032267
(220) 2012.12.07
(730) MOLDOVAN Veaceslav, MD
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina,
Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 032268
(220) 2012.12.07
(730) MOLDOVAN Veaceslav, MD
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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.

(210) 032282
(220) 2012.12.07
(730) Hershey Chocolate & Confectionery
Corporation, US
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge,
Colorado 80033, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 032269
(220) 2012.12.07
(730) MOLDOVAN Veaceslav, MD
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

(511) NCL(10)
30 - ciocolată; produse din ciocolată; bomboane,
batoane de ciocolată, produse de cofetărie;
cacao; produse din cacao; fursecuri, biscuiţi,
ciocolată de copt, bucăţi mici, felii şi bucăţi
mari de produse de copt pentru produse de
cofetărie; prafuri instant de ciocolată (pentru
băuturi reci şi fierbinţi); glazuri de cofetărie
pentru îngheţată şi pentru deserturi; prăjituri,
torturi, produse de patiserie, îngheţată, produse de cofetărie congelate.

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

(531) CFE(5) 08.01.22; 08.01.23; 27.05.09.

(210) 032270
(220) 2012.12.07
(730) ALEXEI Serghei, MD
Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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032284
2012.12.10
011011616
2012.07.03
EM
Kahlua AG, CH
c/o Testatoris AG, Topferstrasse 5, 6004
Lucerne, Elveţia

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2013
(540)

(511) NCL(10)
03 - cosmetice.

(210) 032293
(220) 2012.12.11
(730) StarNet S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Moscova nr. 15, bloc 3, ap. 7,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: galben, roşu, auriu, alb.
(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.01.12; 06.07.01; 07.05.10; 27.05.02;
29.01.14.

(210) 032285
(220) 2012.12.11
(730) ALEXEI Serghei, MD
Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate: roz, roz-închis, verdegalben, galben, galben-deschis, negru, kaki.
(511) NCL(10)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, 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;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 032291
(220) 2012.12.11
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii

(531) CFE(5) 01.01.05; 16.01.05; 26.15.09; 27.05.08;
27.05.14; 29.01.15.
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(210) 032296
(220) 2012.12.07
(730) EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V., NL
Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN
BAARN, Olanda
(540)

(511) NCL(10)
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 acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
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;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) 032298
(220) 2012.12.14
(730) JILEAEV Andrei, MD
Şos. Hînceşti nr. 68, ap. 6,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(10)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.

(210) 032307
(220) 2012.12.13
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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) 032308
(220) 2012.12.13
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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.

MĂRCI
(210) 032309
(220) 2012.12.13
(730) VIORICA - COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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) 032313
(220) 2012.12.13
(730) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2013
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "BIO", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, verde-închis, verdedeschis.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 07.03.11; 26.07.11;
27.05.01; 27.05.07; 29.01.13.

(210) 032318
(220) 2012.12.14
(730) COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 032316
(220) 2012.12.17
(730) NICBRAND S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 19, bloc 1, ap. 29,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(10)
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; compact-discuri, DVD-uri
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şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;

TRADEMARKS
(210) 032321
(220) 2012.12.18
(730) BITPROGRAM S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Tinereţii nr. 3, MD-3436,
Mingir, Hînceşti, Republica Moldova
(540)

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 032319
(220) 2012.12.14
(730) COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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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(511) NCL(10)
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.22.

(210) 032324
(220) 2012.12.19
(730) URSUS BREWERIES S.A., RO
Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector 1,
Bucureşti, România
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.

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

032325
2012.12.17
m 2012 10944
2012.06.27
UA
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia

MD - BOPI 3/2013
(511) NCL(10)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale, păsări şi peşte vii; fructe şi legume proaspete;
seminţe, plante şi flori naturale; alimente
pentru animale, păsări şi peşti; alimente fortifiante pentru animale, păsări şi peşti; oxid de
calciu pentru furaje; scoarţă de copac; băuturi pentru animale de companie; rădăcini de
uz alimentar; os de sepie; oase şi obiecte
comestibile de mestecat pentru animale;
umplutură pentru toaleta animalelor; aşternuturi pentru animale; produse pentru litiere;
nisip aromatic pentru animale de companie.

(540)

(511) NCL(10)
34 - ţigări.

(210) 032331
(220) 2012.12.14
(730) BOGUŞ Alexandr, MD
Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 26,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 032335
(220) 2012.12.17
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 032336
(220) 2012.12.17
(730) International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., PL
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, Polonia
(540)

(511) NCL(10)
16 - hârtie pentru lucrări tipografice, hârtie de
tipar, hârtie pentru lucrări de birou, hârtie
pentru fax, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
hârtie de desen şi pentru desene tehnice.

(210) 032337
(220) 2012.12.17
(730) Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo "International Paper", RU
188991, g. Svetogorsk, ul. Zavodskaia, d. 17,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10)
16 - carton; hârtie, inclusiv hârtie de scris şi hârtie
de ambalaj.
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MD - BOPI 3/2013
(210) 032338
(220) 2012.12.17
(730) Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo
"International Paper", RU
188991, g. Svetogorsk, ul. Zavodskaia, d. 17,
Federaţia Rusă
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(10)
16 - carton; hârtie, inclusiv hârtie de scris şi hârtie
de ambalaj.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032339
(220) 2012.12.17
(730) Zakrîtoe acţionernoe obşcestvo
"International Paper", RU
188991, g. Svetogorsk, ul. Zavodskaia, d. 17,
Federaţia Rusă
(540)

(210) 032355
(220) 2012.12.19
(730) BLANARI Vadim, MD
Şos. Hînceşti nr. 58, ap. 91,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 032357
(220) 2012.12.19
(730) OBOROC Mihail, MD
Str. Pandurilor nr. 55, bloc 2, ap. 22,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase;
39 - ambalarea mărfurilor.
(531) CFE(5) 02.03.16; 02.03.23; 26.01.14; 26.11.09.

(210) 032353
(220) 2012.12.21
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 25.03.07; 28.05.00.

MĂRCI
(210) 032358
(220) 2012.12.21
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

MD - BOPI 3/2013
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, auriu.
(511) NCL(10)
29 - lapte, unt, produse lactate, produse lactate
proaspete; băuturi pe bază de lapte cu predominarea laptelui, deserturi lactate, iaurturi,
iaurturi de băut, creme, frişcă (produse lactate), creme şi frişcă de desert; uleiuri şi grăsimi comestibile.

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.13.25; 27.07.04.

(531) CFE(5) 19.03.01; 25.03.01; 25.03.03; 25.05.02;
27.05.24; 28.05.00; 29.01.14.

(210) 032359
(220) 2012.12.21
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032361
(220) 2012.12.21
(730) CULCIŢCHI Vasili, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 38/1, ap. 9,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
33 - votcă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032360
(220) 2012.12.20
(730) B.S.A., FR
33 Avenue du Maine-Tour Maine
Montparnasse 75015 Paris, Franţa
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MD - BOPI 3/2013
(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru.
(511) NCL(10)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea călătoriilor;

TRADEMARKS
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.03.16; 01.15.05; 01.15.11; 03.07.24;
03.09.01; 05.01.12; 07.01.24; 10.03.01; 18.01.23;
18.03.02; 18.04.01; 26.01.13; 26.01.15; 26.01.16;
27.01.02; 29.01.13.

(210) 032375
(220) 2013.01.09
(730) MAXLIGA S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Ciorescu nr. 2,
MD-4839, Stăuceni, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate
de ras;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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032389
2012.12.24
40-2012-0075975
2012.12.06
KR
KIA MOTORS CORPORATION, KR
231 Yangjae-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-938, Republica Coreea

(591) Culori revendicate: roşu, alb, gri.
(511) NCL(10)
12 - automobile, camioane uşoare, maşini de
sport, vehicule de agrement, camioane, autobuze, microbuze, furgoane, furgonete, omnibuze, vehicule terestre cu tracţiune integrală, piese şi accesorii pentru automobile, vehicule electrice, motoare pentru automobile,
frâne pentru automobile, transmisii pentru
vehicule terestre, dispozitive de acţionare
pentru vehicule terestre, motoare pentru vehicule terestre, angrenaje pentru vehicule
terestre, anvelope pentru automobile.
(531) CFE(5) 25.05.01; 26.01.18; 26.01.20; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 29.01.13.

(210) 032393
(220) 2012.12.26
(730) DEMCAR-IMPEX S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Bulgară nr. 99, ap. 11,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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;

MĂRCI
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; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de 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.

(210) 032394
(220) 2012.12.26
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 3/2013
(591) Culori revendicate: galben, alb, negru, roşu,
albastru, albastru-deschis, maro-deschis,
bej, roz.
(511) NCL(10)
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;
alimente fortifiante pentru animale; oxid de
calciu pentru furaje; băuturi pentru animale
de companie; rădăcini de uz alimentar; os de
sepie; oase şi obiecte comestibile de mestecat pentru animale; umplutură pentru toaleta
animalelor; aşternuturi pentru animale; produse pentru litiere; nisip aromatic pentru
animale de companie.
(531) CFE(5) 01.15.09; 03.01.08; 03.01.19; 03.06.03;
08.07.22; 19.03.05; 24.05.20; 26.01.06; 27.05.12;
29.01.15.

(210) 032395
(220) 2012.12.28
(730) WILLOW S.R.L., MD
Str. Socoleni nr. 20,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice utilizate în faza acută
a tulburărilor circulatorii cerebrale, în tratamentul complicaţiilor şi consecinţelor tulburărilor circulatorii cerebrale, în cazul traumelor
cranio-cerebrale şi consecinţelor acestora.

(210) 032396
(220) 2012.12.28
(730) WILLOW S.R.L., MD
Str. Socoleni nr. 20,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
05 - preparate antiulceroase.
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MD - BOPI 3/2013
(210) 032398
(220) 2012.12.28
(730) TABITA COM S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Trifan Baltă nr. 41, bloc 1,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
re, 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 şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;

(591) Culori revendicate: sur, negru, oranj.
(511) NCL(10)
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 03.04.07; 03.04.13; 03.04.24; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13.

(210) 032399
(220) 2012.12.27
(730) ANTARES S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
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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; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de 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;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
13 - focuri de artificii;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, 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 şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-

MĂRCI
tă, 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;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi 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;

MD - BOPI 3/2013
(540)

(511) NCL(10)
34 - ţigări; tutun; ţigări conţinând substituenţi ai
tutunului (nu pentru scopuri medicale), cutii
pentru ţigări; suporturi pentru ţigări; scrumiere pentru fumători; chibrituri; brichete pentru
fumători; filtre pentru ţigarete; hârtie pentru
ţigarete.

(210) 032401
(220) 2013.01.03
(730) ICPT ENERGOPROIECT, MD
Str. Serghei Lazo nr. 48,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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;
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
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 hardware
şi software de calculator;
servicii
de alimentaţie publică; servicii de
43 cazare temporară.

(210) 032400
(220) 2012.12.27
(730) China Tobacco Guangdong Industrial Co.,
Ltd., CN
8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road,
Tianhe, Guangzhou, China

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
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 hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.18; 27.05.22.
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MD - BOPI 3/2013
(210) 032403
(220) 2012.12.28
(730) SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 032410
(220) 2013.01.09
(730) Camelia S.A., casă de comerţ, MD
Bd. Moscova nr. 11/1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
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; 27.05.11.
(511) NCL(10)
29 - peşte, totalitatea produselor din peşte incluse
în clasa 29.
(531) CFE(5) 03.09.01; 21.03.15; 25.01.10.

(210) 032405
(220) 2013.01.02
(730) FREZIA-COM S.R.L., MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 95, ap. (of.) 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 07.01.25; 07.03.02;
26.04.09; 27.05.10.
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(210) 032411
(220) 2013.01.11
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; 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.

MĂRCI
(210) 032412
(220) 2013.01.11
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru
oameni şi animale; 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.

MD - BOPI 3/2013
(511) NCL(10-2013)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură.

(210) 032421
(220) 2013.01.10
(730) PÎNZARU Natalia, MD
Str. Belşugului nr. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.

(210) 032419
(220) 2013.01.14
(730) KILICOGLU Bora, MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 032420
(220) 2013.01.09
(730) Zentiva Group, a.s., CZ
U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolni
Měcholupy, Republica Cehă
(540)

(210) 032422
(220) 2013.01.10
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - săpunuri, produse de curăţat, produse pentru
îngrijirea părului, coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr, loţiuni pentru păr, produse pentru ondularea părului, şampoane, balsamuri,
sprayuri pentru păr, pudră pentru păr, produse pentru aranjarea părului, lacuri pentru păr,
spumă pentru păr, produse ce conferă luciu
părului, geluri pentru păr, produse hidratante
pentru păr, produse lichide pentru păr, uleiuri
pentru păr, loţiuni tonice pentru păr, creme
pentru păr, preparate pentru baie şi/sau duş,
deodorante, antiperspirante.
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MD - BOPI 3/2013
(210) 032424
(220) 2013.01.11
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000,
Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, 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.

(511) NCL(10-2013)
12 - autovehicule terestre.

(210) 032425
(220) 2013.01.11
(730) ŢURCAN Maxim, MD
Bd. Traian nr. 6, bloc 4, ap. 43,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032434
(220) 2013.01.14
(730) TOMAI-VINEX S.A.,
societate comercială, MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3805,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
07 - distribuitoare automate;
11 - maşini de cafea electrice; filtre de cafea electrice.

(210) 032429
(220) 2013.01.11
(730) VELIOGORSCAIA Ana, MD
Str. Pantelemon Erhan nr. 15,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.17.

(511) NCL(10-2013)
03 - parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice;
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;
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(210) 032435
(220) 2013.01.14
(730) REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2013
(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.
(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.
(210) 032436
(220) 2013.01.14
(730) REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.

(210) 032437
(220) 2013.01.14
(730) REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.

(210) 032438
(220) 2013.01.14
(730) REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(210) 032439
(220) 2013.01.14
(730) REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.

(210) 032440
(220) 2013.01.14
(730) REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.

(210) 032441
(220) 2013.01.14
(730) REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(210) 032450
(220) 2013.01.15
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE
SE-105 45 Stockholm, Suedia
(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.

(210) 032442
(220) 2013.01.14
(730) REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
07 - aspiratoare, piese şi accesorii pentru acestea.

(210) 032452
(220) 2013.01.15
(730) BOGUŞ Alexandr, MD
Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 26,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.

(210) 032449
(220) 2013.01.15
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - săpunuri; parfumerie; uleiuri esenţiale; deodorante şi antiperspirante; produse pentru
îngrijirea părului; coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr, loţiuni pentru păr, produse pentru ondularea părului, şampoane, balsamuri,
sprayuri pentru păr, pudră pentru păr, produse pentru aranjarea părului, lacuri pentru păr,
spumă pentru păr, produse ce conferă luciu
părului, geluri pentru păr, produse hidratante
pentru păr, produse lichide pentru păr, tratamente pentru întreţinerea părului, tratamente
contra deshidratării părului, uleiuri pentru
păr, loţiuni tonice pentru păr, creme pentru
păr, preparate pentru baie şi/sau duş; preparate de toaletă nemedicinale; produse de
îngrijire a pielii; cosmetice.
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(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2013)
21 - sticlărie;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.23; 19.07.25.

(210) 032453
(220) 2013.01.15
(730) NEAGU Cezara, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 58,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2013
(540)

(591) Culori revendicate: sur, albastru.
(511) NCL(10-2013)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 27.01.05; 27.05.09; 29.01.12.

(210) 032460
(220) 2013.01.16
(730) OLĂRESCU Mihail, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 14, bloc 6, ap. 122,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2013)
21 - sticlărie;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.09; 19.07.20.

(210) 032456
(220) 2013.01.16
(730) SHISEIDO COMPANY, LIMITED, JP
7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104-8010,
Japonia
(540)

(591) Culori revendicate: violet-deschis, violetînchis, alb, roz, sur.
(511) NCL(10-2013)
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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 25.05.02; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.15.

(511) NCL(10-2013)
03 - săpunuri; parfumerie; cosmetice; produse
cosmetice de îngrijire a pielii; produse de
îngrijire a pielii; produse de machiaj; produse
de îngrijire a părului.

(210) 032461
(220) 2013.01.16
(730) Intercoil International L.L.C., AE
P.O. Box 10310, Dubai,
Emiratele Arabe Unite

(210) 032457
(220) 2013.01.15
(730) ETALON PRIM S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 10b,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(540)

(511) NCL(10-2013)
12 - autovehicule terestre, şi anume automobile,
vehicule sportive utilitare, camioane, furgonete, motoare şi piese structurale pentru
acestea;

(511) NCL(10-2013)
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.
(531) CFE(5) 01.03.01; 26.13.25; 27.05.07; 28.01.00.

(210) 032464
(220) 2013.01.17
(730) CURBET Ludmila, MD
Str. C. Negruzzi nr. 9, MD-6814,
Dănceni, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

35 - furnizare de informaţii pentru consumatori cu
privire la automobilele de vânzare sau leasing prin intermediul materialelor tipărite,
înregistrărilor audio şi video, publicităţii radio
şi televizate, publicităţii on-line, site-urilor web
de pe Internet şi concursurilor promoţionale.

(210) 032467
(220) 2013.01.18
(730) STEJAUR-MARKET S.A., casă de comerţ,
MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 115,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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032465
2013.01.17
85/816,654
2013.01.07
US
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000,
Statele Unite ale Americii

(210) 032468
(220) 2013.01.17
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10-2013)
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) 032478
(220) 2013.01.21
(730) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu
"Lvivska tyutyunova fabryka", UA
vul. Promyslova, 50/52, kv. 716, Lviv, 79024,
Ucraina
(540)

MD - BOPI 3/2013
(540)

(511) NCL(10-2013)
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.

(210) 032483
(220) 2013.01.22
(730) Asociaţia Naţională de Marketing,
asociaţie obştească, MD
Str. Ivan Zaikin nr. 30/1, ap. 11,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, zmeuriu, cafeniudeschis, alb, negru.
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri,
toate produsele cuprinse în clasa 34, inclusiv
ţigări.

(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.12; 27.05.22; 29.01.12.

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 26.01.20;
26.11.21; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 032482
(220) 2013.01.22
(730) RULEVSCHI Dumitru, MD
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 6, ap. 33,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

(210) 032485
(220) 2013.01.22
(730) JAVORONCOV Alexandr, MD
Str. Alba-Iulia nr. 10, ap. 61,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(10-2013)
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 şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 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) 01.01.05; 01.01.09; 01.15.09; 26.01.18;
26.01.20; 27.05.24.

(210) 032502
(220) 2013.01.25
(730) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
"International Paper", RU
17, Zavodskaya street, Svetogorsk, 188991,
Federaţia Rusă
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TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie pentru imprimare, publicare, copiere,
fax; hârtie pentru scris şi pentru desen.
(531) CFE(5) 05.01.07; 05.01.10; 05.01.16; 24.01.10.

(210) 032510
(220) 2013.01.29
(730) SANELIT-PLUS S.R.L., MD
Str. Mihail Ceachir nr. 1A,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.

MĂRCI
(210) 032511
(220) 2013.01.29
(730) SANELIT-PLUS S.R.L., MD
Str. Mihai Ceachir nr. 1A,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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,
comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.
(531) CFE(5) 03.09.04; 26.01.15; 26.01.18; 27.03.03;
27.05.24.

(210) 032514
(220) 2013.01.30
(730) COROLI Irina, UA
27552, Kirovogradskaia oblasti,
g. Svetlovodsk, pgt. Vlasovka,
ul. Energeticeskaia 2, Ucraina
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben.
(511) NCL(10-2013)
29 - anşoa (hamsie); bacon, boabe conservate;
concentrate (bulion); dulceţuri; frişcă bătută;
frişcă de lapte; stridii (cu excepţia celor vii);

MD - BOPI 3/2013
mazăre conservată; ciuperci conservate;
clătite din cartofi; gemuri; carne de vânat;
aspic de carne; jeleuri comestibile; grăsime
de porc comestibilă; grăsimi animale comestibile; materii grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; amestecuri cu conţinut de
grăsime pentru tartine; albuş de ouă; fructe
congelate; peşte sărat; fructe zaharisite; stafide; caviar; gem cu ghimber; iaurt; cazeină
de uz alimentar; unt de cacao, varză murată;
cartofi crocanţi; felii de cartofi (crocante);
chefir; măduvă de animale de uz alimentar;
gelatină de uz alimentar; mezeluri; sângerete; crochete; ulei de porumb; pulpă de fructe;
concentrate de carne; supe de carne concentrate; extracte de carne; conserve de
carne; carne, carne conservată; carne sărată; margarina; marmelade; unt; unt cu ciocolată; cremă de unt; migdale măcinate, lapte;
băuturi pe bază de lapte; produse lactate;
conserve de legume; salate de legume; sucuri de legume pentru gătit; supe de legume;
legume conservate; legume gătite; legume
uscate; castraveciori; măsline conservate;
ulei de măsline comestibil; hering; pateuri de
ficat; ficat; magiun; fructe glazurate cu zahăr;
legume în marinată; praf de ouă; carne de
pasăre; raci (cu excepţia celor vii); crustacee
(cu excepţia celor vii); peşte (cu excepţia
celui viu); peşte conservat; făină de peşte
pentru alimentaţie umană; file de peşte; conserve de peşte; produse din peşte de uz
alimentar; salate de fructe; slănină; sardine;
carne de porc; brânzeturi; zer; cheag; ouă de
melci pentru consum; caşcaval din soia;
boabe de soia conservate de uz alimentar;
murături; ulei de floarea-soarelui comestibil;
crenvurşti; linte conservată; supe; amestecuri
pentru supe; somon; măruntaie; pastă de
roşii; suc de roşii pentru gătit; trufe (ciuperci)
conservate; ton; curmale; fructe conservate;
fructe conservate în alcool; coji de fructe;
jeleuri de fructe; compoturi de fructe, compoturi; terciuri; conserve de fructe; felii de fructe
(uscate); cepe conservate; jambon; ouă;
30 - paste (patiserie); produse de cofetărie; brioşe; tartine; napolitane; fidea; fulgi de ovăz;
produse din ovăz; galete; muştar; migdale
prăjite; jeleuri de fructe (cofetărie), cremă de
ouă englezească; înlocuitori de cafea; îngheţată de iaurt (cofetărie cu gheaţă); îngheţată
de chefir (cofetărie cu gheaţă); cafea; băuturi
pe bază de cafea; băuturi pe bază de cafea
cu lapte; cacao; cacao cu lapte; băuturi pe
bază de cacao; caramele (bomboane); ketchup (sos); amidon de uz alimentar; produse
alimentare cu conţinut de amidon; pâine ro-
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tundă; crupe de uz alimentar; porumb prăjit;
covrigei din porumb uscaţi; fulgi de porumb;
curcuma de uz alimentar; cuşcuş (griş); dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun;
lemn-dulce (cofetărie); tăiţei; dropsuri (de
supt); plăcinte cu carne; maioneză; macaroane; paste făinoase; marţipan; lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical; miere; prăjituri cu migdale; paste de migdale; produse de cofetărie pe
bază de migdale; produse pe bază de clătite;
clătite; băuturi pe bază de ciocolată cu gheaţă; infuzii, altele decât cele de uz medical;
oţet; batoane de lemn-dulce (cofetărie); pastile (dulci); pelmeni; biscuiţi; oţet de mere;
budinci; pizza; plăcinte; fondante (cofetărie);
azimă; prăjituri dreptunghiulare (petifur); turtă
dulce; mirodenii; pudinguri; pudră pentru
torturi; prăjituri; prăjituri cu cremă; orez; torturi de orez; sago; fursecuri; sos de soia;
prăjituri cu malţ uscate; dulciuri; dulciuri cu
mentă; sos de roşii; spaghete; pesmeţi; biscuiţi uscaţi; aluat pentru torturi; biscuiţi subţiri
uscaţi; torturi; torturi, plăcinte cu fructe; îngheţată cu fructe; pâine; bomboane; bomboane cu mentă; dulciuri cu zahăr; ciocolată;
zarzavaturi conservate (condimente);
35 - studierea pieţei; demonstrarea produselor;
cercetarea pieţei; distribuirea mostrelor; servicii prestate de agenţii de import-export;
asistenţă în conducerea comercială sau industrială; sprijin în vânzări (intermediere);
organizarea iarmaroacelor comerciale în
scopuri comerciale sau publicitare.
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.10; 26.01.21; 28.05.00;
29.01.13.

TRADEMARKS
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; distribuitoare automate;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.07.01; 26.07.05; 26.07.25; 26.13.25.

(210) 032520
(220) 2013.01.28
(730) LEBEDEV Serghei, MD
Bd. Dacia nr. 38/4, ap. 131,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
DIACENCO Galina, MD
Str. Crasnodonscaia nr. 66, ap. 15,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)

(210) 032517
(220) 2013.01.25
(730) AGROMAŞINA S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 21,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: galben, verde, roşu.
(511) NCL(10-2013)
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;
23 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
(511) NCL(10-2013)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
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(531) CFE(5) 24.13.15; 24.13.25; 27.01.12; 28.05.00;
29.01.13.

MĂRCI
(210) 032523
(220) 2013.01.28
(730) EKMEKCI S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Braniştii nr. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2013
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
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 hardware
şi software de calculator.

(591) Culori revendicate: galben, negru, cafeniu,
cafeniu-deschis, alb.
(511) NCL(10-2013)
30 - porumb prăjit.

(210) 032530
(220) 2013.01.29
(730) BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, Germania
(540)

(531) CFE(5) 05.07.04; 26.03.03; 26.03.07; 26.03.19;
27.05.02; 29.01.15.

(210) 032525
(220) 2013.01.28
(730) COJOCARU Andrian, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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 magneti-

(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate agriculturii, horticulturii şi silviculturii, în special preparate
pentru fortificarea plantelor, preparate chimice şi/sau biologice pentru managementul
stresului la plante, preparate pentru reglarea
creşterii plantelor, preparate chimice pentru
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, produse chimice naturale sau artificiale pentru
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi
de confuzie a insectelor;
05 - preparate pentru distrugerea şi combaterea
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide,
pesticide.

(210) 032531
(220) 2013.01.29
(730) Express, LLC, US
1 Express Drive, Columbus, Ohio, 43230,
Statele Unite ale Americii
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(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - servicii de vânzare cu amânuntul, servicii de
comandă din catalog prin poştă şi servicii de
comercializare pentru terţi prestate de magazine on-line care oferă produse de îngrijire
personală, ochelari de soare, bijuterii, ceasuri, genţi, cutii, ambalaje, portofele, îmbrăcăminte şi accesorii pentru păr.

(210) 032532
(220) 2013.01.30
(730) PARADA DE AUR S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 13/2, ap. 132,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde, cafeniu, negru.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 05.01.03; 27.05.11; 27.05.22; 29.01.13.

(511) NCL(10-2013)
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;

(210) 032614
(220) 2013.02.08
(730) VYSOTSKA TETIANA ANATOLIIVNA, UA
UA, B.KHMELNYTSKOGO STR., 41, AP. 26,
KYIV 01030, UCRAINA
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02.

(210) 032533
(220) 2013.01.30
(730) Partidul Liberal Democrat din Moldova,
MD
Str. Bucureşti nr. 88,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: verde-închis, verdedeschis, galben.
(511) NCL(10-2013)
30 - seminţe de anason; produse de cofetărie cu
arahide; arome, altele decât uleiurile esenţia-

MĂRCI
le; arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru prăjituri şi plăcinte, arome de cafea;
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi; preparate aromate alimentare;
busuioc (condiment); clătite; vanilină (înlocuitor de vanilie); vanilie (aromă); gofre; fidea;
alge (condiment); cuişoare (condiment);
muştar; aditivi (condiment); jeleu de fructe
(dulciuri); fermenţi pentru paste; produse de
asezonare; produse de aromatizat; cereale
pentru alimente; ghimbir (condiment); caramele (bomboane), inclusiv caramele cu umplutură de cremă, caramele (bomboane) cu
umplutură de lapte, caramele (bomboane) cu
umplutură de lichior, caramele (bomboane)
cu umplutură de coniac; lemn-dulce (dulciuri); curry (sos picant); terci pe bază de lapte;
terci pe bază de orez; terci pe bază de frişcă;
ketchup (sos); produse de patiserie; produse
de patiserie pe bază de arahide; produse de
patiserie pe bază de nuci; produse de patiserie pe bază de alune de pădure (alune); produse de patiserie pe bază de migdale; produse de patiserie (dulciuri) pentru decorarea
pomului de Crăciun; produse de patiserie pe
bază de fructe; bomboane; bomboane mentolate; bomboane neglazurate pe bază de
făină de grâu; bomboane cu alcool de zahăr
glucozat şi gelatină; bomboane cu alcool de
zahăr glucozat şi gluten vegetal; bomboane
„stickjaw" (gumă); bomboane pe bază de
nuci; bomboane pe bază de alune de pădure
(alune); bomboane pe bază de umplutură de
ciocolată; bomboane pe bază de umpluturi
de fructe; scorţişoară (condiment); şroturi
pentru gătit; griş; crupe de orz; curcuma alimentară; frunze de dafin (condiment); maioneză; maghiran (condiment); marinade vegetale (condiment); marinade; marţipan; biscuiţi
de migdale; pastă de migdale; produse de
patiserie din migdale; făină de tapiocă alimentară; faină de muştar; faină de cartofi;
produse de patiserie; nucşoară; nucşoară
măcinată (condiment); mentă pentru produse
de patiserie; mentă pentru dulciuri; paprică
bucăţi (condiment); pastă din boabe de soia
(condiment); piper; piper (condiment); piper
citronat (condiment), piper negru boabe
(condiment) piper negru măcinat (condiment), ardei roşu măcinat (condiment), cuişoare, ardei iute (condiment), mixuri de condimente; biscuiţi; biscuiţi de migdale; petitbeurre; plăcinte; plăcinte cu umplutură din
cereale; plăcinte cu umplutură de carne; plăcinte cu umplutură de legume; plăcinte cu
umplutură de fructe; prăjituri; pizza; fondante
(produse de patiserie); condimente; sosuri
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pentru salate; condimente pentru peşte, condimente pentru pilaf; condimente pentru carne de porc; condimente pentru pui; condimente pentru carne tocată; condimente pentru frigărui; condimente pentru ciorbe de peşte; condimente pentru carne de vită; condimente pentru carne de ovină; condimente
pentru morcov coreean; condimente pentru
mâncăruri de cartofi, condimente pentru grătar; condimente pentru borş, condimente
pentru supe, mirodenii khameli-suneli, condimente cu gusturi diferite; condimente aromate; turtă dulce; budinci; pireu de cartofi;
pireu de legume; pireu de fructe (sosuri);
rozmarin (condiment); ierburi de grădină
conservate (condimente); sos de roşii; sosuri
(condimente); condimente (mirodenii); arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi; arome pentru torte, prăjituri, altele
decât uleiurile esenţiale; condimente alimentare; arome, altele decât uleiurile esenţiale;
sandviciuri; torte (prăjituri dulci); torte de fructe; torte de pomuşoare; usturoi în granule
(condiment); şofran (condiment); ciocolată;
esenţe pentru produse alimentare (altele
decât esenţele eterice şi uleiurile esenţiale).
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 032615
(220) 2013.02.08
(730) VYSOTSKA TETIANA ANATOLIIVNA, UA
B. KHMELNYTSKOGO STR., 41, AP. 26,
KYIV 01030, UCRAINA
(540)

(591) Culori revendicate: alb, galben, roşu, albastru,
negru, roz.
(511) NCL(10-2013)
29 - bouillon (bulion de carne); cartofi crocanţi
(chipsuri de cartofi); legume conservate;
concentrate de supă şi bulionuri; ceapă conservată; legume tocate în marinadă; conserve de legume; legume uscate; conserve
(produse alimentare); praf de ou; salate de
legume; salate de fructe; sucuri de legume
pentru gătit; preparate pentru bulionuri; preparate pentru supe; subproduse (organe
comestibile); supe; supă de ciuperci; supă
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asezonată cu făină (supă); supă asezonată
cu crupe (supă); supă asezonată cu cartofi
(supă); supă de ceapă; supă de carne; supă
de peşte; supă condimentată cu varză murată (supă de varză); supă condimentată cu
legume şi cereale; supă de orez cu roşii;
supă julien vegetală; usturoi conservat; linte
conservată; fulgi de cartofi; extracte de carne;
30 - seminţe de anason; produse de cofetărie cu
arahide; arome, altele decât uleiurile esenţiale; arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru prăjituri şi plăcinte, arome de cafea;
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi; preparate aromate alimentare;
busuioc (condiment); clătite; vanilină (înlocuitor de vanilie); vanilie (aromă); gofre; fidea;
alge (condiment); cuişoare (condiment);
muştar; aditivi (condiment); jeleu de fructe
(dulciuri); fermenţi pentru paste; produse de
asezonare; produse de aromatizat; cereale
pentru alimente; ghimbir (condiment); caramele (bomboane), inclusiv caramele cu umplutură de cremă, caramele (bomboane) cu
umplutură de lapte, caramele (bomboane) cu
umplutură de lichior, caramele (bomboane)
cu umplutură de coniac; lemn-dulce (dulciuri); curry (sos picant); terci pe bază de lapte;
terci pe bază de orez; terci pe bază de frişcă;
ketchup (sos); produse de patiserie; produse
de patiserie pe bază de arahide; produse de
patiserie pe bază de nuci; produse de patiserie pe bază de alune de pădure (alune); produse de patiserie pe bază de migdale; produse de patiserie (dulciuri) pentru decorarea
pomului de Crăciun; produse de patiserie pe
bază de fructe; bomboane; bomboane mentolate; bomboane neglazurate pe bază de
făină de grâu; bomboane cu alcool de zahăr
glucozat şi gelatină; bomboane cu alcool de
zahăr glucozat şi gluten vegetal; bomboane
„stickjaw" (gumă); bomboane pe bază de
nuci; bomboane pe bază de alune de pădure
(alune); bomboane pe bază de umplutură de
ciocolată; bomboane pe bază de umpluturi
de fructe; scorţişoară (condiment); şroturi
pentru gătit; griş; crupe de orz; curcuma alimentară; frunze de dafin (condiment); maioneză; maghiran (condiment); marinade vegetale (condiment); marinade; marţipan; biscuiţi
de migdale; pastă de migdale; produse de
patiserie din migdale; făină de tapiocă alimentară; faină de muştar; faină de cartofi;
produse de patiserie; nucşoară; nucşoară
măcinată (condiment); mentă pentru produse
de patiserie; mentă pentru dulciuri; paprică
bucăţi (condiment); pastă din boabe de soia
(condiment); piper; piper (condiment); piper
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citronat (condiment), piper negru boabe (condiment) piper negru măcinat (condiment),
ardei roşu măcinat (condiment), cuişoare,
ardei iute (condiment), mixuri de condimente;
biscuiţi; biscuiţi de migdale; petit-beurre;
plăcinte; plăcinte cu umplutură din cereale;
plăcinte cu umplutură de carne; plăcinte cu
umplutură de legume; plăcinte cu umplutură
de fructe; prăjituri; pizza; fondante (produse
de patiserie); condimente; sosuri pentru
salate; condimente pentru peşte, condimente
pentru pilaf; condimente pentru carne de
porc; condimente pentru pui; condimente
pentru carne tocată; condimente pentru frigărui; condimente pentru ciorbe de peşte; condimente pentru carne de vită; condimente
pentru carne de ovină; condimente pentru
morcov coreean; condimente pentru mâncăruri de cartofi, condimente pentru grătar; condimente pentru borş, condimente pentru
supe, mirodenii khameli-suneli, condimente
cu gusturi diferite; condimente aromate; turtă
dulce; budinci; pireu de cartofi; pireu de legume; pireu de fructe (sosuri); rozmarin (condiment); ierburi de grădină conservate
(condimente); sos de roşii; sosuri (condimente); condimente (mirodenii); arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi;
arome pentru torte, prăjituri, altele decât
uleiurile esenţiale; condimente alimentare;
arome, altele decât uleiurile esenţiale;
sandviciuri; torte (prăjituri dulci); torte de fructe; torte de pomuşoare; usturoi în granule
(condiment); şofran (condiment); ciocolată;
esenţe pentru produse alimentare (altele
decât esenţele eterice şi uleiurile esenţiale).
(531) CFE(5) 02.01.11; 02.01.23; 11.01.02; 25.03.13;
25.03.15; 27.05.02; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 032616
(220) 2013.02.08
(730) VYSOTSKA TETIANA ANATOLIIVNA, UA
B. KHMELNYTSKOGO STR., 41, AP. 26,
KYIV 01030, UCRAINA
(540)

MĂRCI
(591) Culori revendicate: negru, galben-deschis,
verde.
(511) NCL(10-2013)
29 - bouillon (bulion de carne); cartofi crocanţi
(chipsuri de cartofi); legume conservate;
concentrate de supă şi bulionuri; ceapă conservată; legume tocate în marinadă; conserve de legume; legume uscate; conserve
(produse alimentare); praf de ou; salate de
legume; salate de fructe; sucuri de legume
pentru gătit; preparate pentru bulionuri; preparate pentru supe; subproduse (organe
comestibile); supe; supă de ciuperci; supă
asezonată cu făină (supă); supă asezonată
cu crupe (supă); supă asezonată cu cartofi
(supă); supă de ceapă; supă de carne; supă
de peşte; supă condimentată cu varză murată (supă de varză); supă condimentată cu
legume şi cereale; supă de orez cu roşii;
supă julien vegetală; usturoi conservat; linte
conservată; fulgi de cartofi; extracte de carne;
30 - seminţe de anason; produse de cofetărie cu
arahide; arome, altele decât uleiurile esenţiale; arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru prăjituri şi plăcinte, arome de cafea;
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi; preparate aromate alimentare;
busuioc (condiment); clătite; vanilină (înlocuitor de vanilie); vanilie (aromă); gofre; fidea;
alge (condiment); cuişoare (condiment);
muştar; aditivi (condiment); jeleu de fructe
(dulciuri); fermenţi pentru paste; produse de
asezonare; produse de aromatizat; cereale
pentru alimente; ghimbir (condiment); caramele (bomboane), inclusiv caramele cu umplutură de cremă, caramele (bomboane) cu
umplutură de lapte, caramele (bomboane) cu
umplutură de lichior, caramele (bomboane)
cu umplutură de coniac; lemn-dulce (dulciuri); curry (sos picant); terci pe bază de lapte;
terci pe bază de orez; terci pe bază de frişcă;
ketchup (sos); produse de patiserie; produse
de patiserie pe bază de arahide; produse de
patiserie pe bază de nuci; produse de patiserie pe bază de alune de pădure (alune); produse de patiserie pe bază de migdale; produse de patiserie (dulciuri) pentru decorarea
pomului de Crăciun; produse de patiserie pe
bază de fructe; bomboane; bomboane mentolate; bomboane neglazurate pe bază de
făină de grâu; bomboane cu alcool de zahăr
glucozat şi gelatină; bomboane cu alcool de
zahăr glucozat şi gluten vegetal; bomboane
„stickjaw" (gumă); bomboane pe bază de
nuci; bomboane pe bază de alune de pădure
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(alune); bomboane pe bază de umplutură de
ciocolată; bomboane pe bază de umpluturi
de fructe; scorţişoară (condiment); şroturi
pentru gătit; griş; crupe de orz; curcuma alimentară; frunze de dafin (condiment); maioneză; maghiran (condiment); marinade vegetale (condiment); marinade; marţipan; biscuiţi
de migdale; pastă de migdale; produse de
patiserie din migdale; făină de tapiocă alimentară; faină de muştar; faină de cartofi;
produse de patiserie; nucşoară; nucşoară
măcinată (condiment); mentă pentru produse
de patiserie; mentă pentru dulciuri; paprică
bucăţi (condiment); pastă din boabe de soia
(condiment); piper; piper (condiment); piper
citronat (condiment), piper negru boabe
(condiment) piper negru măcinat (condiment), ardei roşu măcinat (condiment), cuişoare, ardei iute (condiment), mixuri de condimente; biscuiţi; biscuiţi de migdale; petitbeurre; plăcinte; plăcinte cu umplutură din
cereale; plăcinte cu umplutură de carne; plăcinte cu umplutură de legume; plăcinte cu
umplutură de fructe; prăjituri; pizza; fondante
(produse de patiserie); condimente; sosuri
pentru salate; condimente pentru peşte, condimente pentru pilaf; condimente pentru carne de porc; condimente pentru pui; condimente pentru carne tocată; condimente pentru frigărui; condimente pentru ciorbe de peşte; condimente pentru carne de vită; condimente pentru carne de ovină; condimente
pentru morcov coreean; condimente pentru
mâncăruri de cartofi, condimente pentru grătar; condimente pentru borş, condimente
pentru supe, mirodenii khameli-suneli, condimente cu gusturi diferite; condimente aromate; turtă dulce; budinci; pireu de cartofi;
pireu de legume; pireu de fructe (sosuri);
rozmarin (condiment); ierburi de grădină
conservate (condimente); sos de roşii; sosuri
(condimente); condimente (mirodenii); arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi; arome pentru torte, prăjituri, altele
decât uleiurile esenţiale; condimente alimentare; arome, altele decât uleiurile esenţiale;
sandviciuri; torte (prăjituri dulci); torte de fructe; torte de pomuşoare; usturoi în granule
(condiment); şofran (condiment); ciocolată;
esenţe pentru produse alimentare (altele
decât esenţele eterice şi uleiurile esenţiale).
(531) CFE(5) 05.07.13; 25.03.11; 27.03.11; 28.05.00;
29.01.13.
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(210) 032622
(220) 2013.02.11
(730) LISNIC-GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Ion Vasilenco nr. 14/4,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(10-2013)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

MĂRCI

MD -BOPI 3/2013

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

23611
2013.01.12
2021.08.24
029709
2011.08.24
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "SUPERSLIMS", "Amber", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe,
roz de diferite nuanţe, auriu, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01;
29.01.15.

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

23613
2013.01.12
2021.08.24
029711
2011.08.24
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "SUPERSLIMS", "Azure", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuanţe, roz de diferite nuanţe, auriu, alb.
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01;
29.01.15.

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

23614
2013.01.11
2020.10.22
028013
2010.10.22
Energy Brands Inc., US
17-20 Whitestone Expressway, Whitestone,
New York 11357, Statele Unite ale Americii

(540)
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teriale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee;

(511) NCL(9)
32 - ape potabile aromatizate îmbogăţite cu vitamine.

38 - telecomunicaţii;
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

23627
2013.01.19
2021.06.17
029400
2011.06.17
IBRIŞIM Alexandr, MD
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

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

(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
42 - instalarea programelor de calculator; reconstituirea bazelor de date; închirierea programelor informatice; găzduirea site-urilor informatice (site-uri web); copierea programelor
informatice; crearea şi întreţinerea site-urilor
web; crearea şi întreţinerea site-urilor web
pentru terţi; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.

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

23634
2013.01.19
2021.11.07
030112
2011.11.07
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

23635
2013.01.19
2021.09.21
029844
2011.09.21
CAPTARI Oleg, MD
Str. Albişoara nr. 80, bloc 3, ap. 137,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BRAŞCOV Alexandr, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 6,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
05 - 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de farmacii
şi magazine de firmă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(540)

(511) NCL(9)
16 - 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); ma-
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

23636
2013.01.21
2022.02.02
030572
2012.02.02
ACVILA-SPORT S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 5,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 3/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "CIDER", "Apple Jack",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
33 - cidru, băuturi alcoolice, cocteiluri alcoolice,
toate pe bază de cidru.

(540)

(531) CFE(5) 05.13.25; 25.01.19; 25.01.25; 27.05.03;
27.05.24.

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SPORT", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 26.03.04; 26.05.18;
27.05.02; 27.05.09.

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

(540)

23638
2013.01.22
2021.11.08
030133
2011.11.08
ALIOHIN Oleg, MD
Bd. Renaşterii nr. 16, ap. 35,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

23660
2013.01.26
2020.06.22
027322
2010.06.22
FUNNY PIG S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Gheorghe Asachi nr. 30, bloc 1,
MD-2028, 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;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte, cu excepţia cartofilor şi
produselor din cartofi, nucilor de toate tipurilor; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
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;
38 - telecomunicaţii, cu excepţia serviciilor de
comunicare; serviciilor de televiziune, televiziune prin cablu, televiziune digitală, televiziune prin satelit şi serviciilor de difuzare radio;
oferirii accesului telecomunicaţional la o platformă digitală integrată în formă de reţea de
computer cu bandă largă sigură pentru producţia, distribuirea, transferul şi manipularea
cu desene în mişcare şi altui conţinut media;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
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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.

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

23661
2013.01.26
2021.11.07
030110
2011.11.07
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: albastru, alb, verdedeschis, verde-închis.
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, cu excepţia preparatelor medicinale pentru îngrijirea orală şi dentară, produse veterinare; 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;
35 - lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Party".
(511) NCL(9)
16 - 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;

44 - servicii medicale; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni; servicii
pentru tratarea solurilor, în special de recuperare a solului şi reglare a echilibrului ecologic, consolidare şi protecţie a plantelor,
precum şi de îngrijire a zonelor intens exploatate, de prevenire şi de recuperare fizică,
chimică, dezechilibru microbian şi ecologic al
zonelor intens exploatate.
(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 03.11.02; 27.05.01;
29.01.14.

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

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

23664
2013.01.27
2021.02.16
028633
2011.02.16
MEDPHARMCONSULT S.R.L., MD
Str. Eugen Coca nr. 19, ap. 42, bloc II,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

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

23665
2013.01.27
2021.06.02
029339
2011.06.02
Telefónica, S.A., ES
GRAN VIA, 28, 28013, MADRID, Spania

(540)

(540)

(591) Culori revendicate: albastru (pantone 3005).
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
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MĂRCI
re, 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;
toate
produsele
susmenţionate, cu excepţia îmbrăcămintei de
protecţie împotriva accidentelor, mănuşilor
de protecţie împotriva accidentelor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate serviciile susmenţionate, cu excepţia serviciilor de videografie şi fotografie.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.04.

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

23669
2013.01.27
2022.04.03
030908
2012.04.03
ARAMĂ Ştefan, MD
Str. Ion Creangă nr. 9, ap. 40,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 3/2013
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, cu excepţia ciocolatei, deserturilor
de ciocolată; îngheţată; zahăr, 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.
(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.05; 26.11.03; 26.11.12;
26.13.25; 27.05.01.

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

23673
2013.01.21
2021.05.06
029286
2011.05.06
OLEYNYKOV Oleksandr, UA
Vul. Dneprostroevskaya, 47, 51918,
Dneprodzerzhinsk, Dnepropetrovskaya obl.,
Ucraina

(540)

(540)

(511) NCL(10)
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;

(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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

23677
2013.01.30
2021.09.23
029850
2011.09.23
МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi divinuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova

TRADEMARKS
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Adevăratul gust de casă!", cu excepţia executării grafice deosebite.
(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) 02.01.04; 08.05.03; 26.01.14; 27.05.09.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Carne", "Sud", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne.
(531) CFE(5) 02.01.11; 08.05.03; 26.01.04; 26.01.14;
27.05.02.

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

23678
2013.01.30
2021.09.23
029851
2011.09.23
МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi divinuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova

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

23679
2012.12.05
2021.11.15
030175
2011.11.15
Delitissue
Spólka
z
ograniczona
odpowiedzialnoscia, PL
ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów,
Polonia

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Soft", "Easy", cu excepţia executării grafice deosebite.
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(511) NCL(9)
16 - hârtie creponată (gofrată) şi netedă; produse
din hârtie şi/sau din celuloză pentru scopuri
casnice, pentru curăţare, igienă şi îngrijire
personală, inclusiv batiste, şerveţele pentru
faţă, feţe de masă, şerveţele de masă, ştergare şi şerveţele rulou pentru bucătărie şi
hârtie igienică, ambalată pentru scopuri casnice, pentru instituţii publice şi pentru scopuri
industriale.
(531) CFE(5) 24.17.25; 25.01.06; 26.04.18; 27.05.01.

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

23680
2012.12.05
2021.11.15
030176
2011.11.15
Delitissue
Spólka
z
ograniczona
odpowiedzialnoscia, PL
ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów,
Polonia

MD - BOPI 3/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "POWER ENERGY DRINK".
(511) NCL(9)
32 - băutură energizantă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

23684
2013.02.04
2021.12.27
030396
2011.12.27
FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SOFT", "EASY".
(511) NCL(9)
16 - hârtie creponată (gofrată) şi netedă; produse
din hârtie şi/sau din celuloză pentru scopuri
casnice, pentru curăţare, igienă şi îngrijire
personală, inclusiv batiste, şerveţele pentru
faţă, feţe de masă, şerveţele de masă, ştergare şi şerveţele rulou pentru bucătărie şi
hârtie igienică ambalată pentru scopuri casnice, pentru instituţii publice şi pentru scopuri
industriale.

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

(540)

23683
2013.02.04
2021.12.19
030371
2011.12.19
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: alb, auriu, bordo.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate de
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
(531) CFE(5) 26.05.18; 27.01.09; 27.05.02; 27.05.12;
27.05.17; 29.01.13.

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

23686
2013.02.04
2022.01.17
030490
2012.01.17
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(540)

(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;

(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

35 - publicitate.

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

23687
2013.02.04
2022.01.17
030492
2012.01.17
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

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

23689
2013.02.04
2022.02.28
030742
2012.02.28
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie;
zahăr, 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.

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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23688
2013.02.04
2022.01.17
030493
2012.01.17
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

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

23690
2013.02.04
2022.03.13
030754
2012.03.13
JEREGHI Alexandru, MD
Str. Trei Crai nr. 6,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

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

(511) NCL(10)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută.

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

MD - BOPI 3/2013

23702
2013.02.07
2021.03.15
028797
2011.03.15
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD,
a company limited by shares under the
Company's Law, Dubai International
Financial Centre, AE
Dubai International Financial Centre (DIFC),
The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506
807, Dubai, Emiratele Arabe Unite

(540)

23714
2013.02.12
2021.03.21
028905
2011.03.21
Kraft Foods Global Brands LLC, US
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: albastru-deschis,
albastru-închis, alb, negru, galben.
(511) NCL(9)
30 - biscuiţi, fursecuri şi crackere.
(531) CFE(5) 05.03.06; 08.01.10; 08.03.02; 24.13.04;
26.01.04; 26.05.02; 29.01.15.

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în februarie 2013
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

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(210)
Nr.
de depozit
2
030414
030316
030854
030855
030857
029709
029710
029711
028013
028563

(220)
Data
de depozit
3
2012.01.02
2011.12.07
2012.03.22
2012.03.22
2012.03.22
2011.08.24
2011.08.24
2011.08.24
2010.10.22
2011.02.11

(111)
Nr. înregistrării
4
23605
23606
23607
23608
23610
23611
23612
23613
23614
23615

(151)
Data
înregistrării
5
2013.01.10
2013.01.10
2013.01.09
2013.01.09
2013.01.09
2013.01.12
2013.01.12
2013.01.12
2013.01.11
2013.01.11

11
12
13
14

030042
030764
030897
030258

2011.10.24
2012.03.07
2012.03.29
2011.11.25

23616
23618
23619
23620

2013.01.14
2013.01.11
2013.01.11
2013.01.11

15
16

030351
030433

2011.12.19
2011.12.30

23623
23624

2013.01.16
2013.01.15

17
18

030648
030756

2012.02.17
2012.03.13

23625
23626

2013.01.18
2013.01.16

19
20
21
22

029400
030474
030508
030784

2011.06.17
2012.01.13
2012.01.23
2012.03.13

23627
23628
23629
23630

2013.01.19
2013.01.16
2013.01.18
2013.01.16

23

030549

2012.01.24

23631

2013.01.16

24
25

029685
030893

2011.08.18
2012.03.30

23632
23633

2013.01.17
2013.01.21

26

030112

2011.11.07

23634

2013.01.19

27

029844

2011.09.21

23635

2013.01.19

28
29

030572
030959

2012.02.02
2012.04.13

23636
23637

2013.01.21
2013.01.21

30
31

030133
030693

2011.11.08
2012.02.27

23638
23639

2013.01.22
2013.01.22

32
33

030870
030958

2012.03.23
2012.04.13

23640
23641

2013.01.22
2013.01.22

34
35
36

030988
030389
030417

2012.04.20
2011.12.26
2012.01.02

23642
23644
23645

2013.01.22
2013.01.21
2013.01.21

37

030419

2012.01.02

23646

2013.01.21

Nr.
crt.

110

(511)
Clase
6
30,32
05
03
03
03,08
34
34
34
32
29

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

7
DP BEVERAGES LIMITED, KY
G.L. Pharma GmbH, AT
FAROUK SYSTEMS, Inc., US
FAROUK SYSTEMS, Inc., US
FAROUK SYSTEMS, Inc., US
Gallaher Limited, GB
Gallaher Limited, GB
Gallaher Limited, GB
Energy Brands Inc., US
WILMAR INTERNATIONAL
LIMITED, SG
05
Merck Sharp & Dohme Corp., US
05
FARMAPRIM S.R.L., MD
05
FARMAPRIM S.R.L., MD
20,35,37,38, RITUS-AV S.R.L.,
39,44,45
societate comercială, MD
02
ABRO Industries, Inc., US
35,36,39,41, KILOVATÎI Alexandr, MD
43,44
05
Stiefel Laboratories, Inc., US
32
AQUA-TABANI S.R.L.,
societate comercială, MD
38,39,42
IBRIŞIM Alexandr, MD
34
Gallaher Limited, GB
09
Nikon Corporation, JP
44
VIVIAUTO S.R.L.,
societate comercială, MD
35
MOLDCLASSICA
INTERNATIONAL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
29,30,35,43 BUTNARU Tamara, MD
33,35
COLUSVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
16,38,41
Moldcell S.A.,
întreprindere mixtă, MD
05,35
CAPTARI Oleg, MD
BRAŞCOV Alexandr, MD
28
ACVILA-SPORT S.A., MD
35,41,42
ELIT-SPORT S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
33
ALIOHIN Oleg, MD
09,37
NECTAR-S S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
03,05,16,35 MIHAYLOV EMIL NASKOV, BG
09,35,38,42 DIMAC VENTURES S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
03,35
BUTCOVSCHI Stanislav, MD
32
The Coca-Cola Company, US
16,21,25,28, The Coca-Cola Company, US
32,41
16,21,25,28, The Coca-Cola Company, US
32,41

(441) (442/450)
Nr.
Nr. BOPI
BOPI
8
9
4/2012
4/2012
5/2012
5/2012
5/2012
10/2011 3/2013
10/2011
10/2011 3/2013
1/2011
3/2013
4/2011
2/2012
5/2012
5/2012
2/2012
4/2012
4/2012
4/2012
5/2012
10/2011
4/2012
5/2012
5/2012

3/2013

4/2012

10/2011
6/2012
12/2011

3/2013

11/2011

3/2013

4/2012
5/2012

3/2013

2/2012
6/2012

3/2013

5/2012
5/2012
6/2012
4/2012
4/2012
4/2012

MĂRCI

MD - BOPI 3/2013

1
38

2
030420

3
2012.01.02

4
23647

5
2013.01.21

6
16,21,25,2
8,32,41
06,21,32
03,05,31
29,30,32
05,10
33
33
30,35,43
33,35,39,
41,43
35

39
40
41
42
43
44
45
46

030415
029107
028155
030619
030421
030346
030826
030851

2012.01.02
2011.04.13
2010.11.19
2012.02.15
2012.01.04
2011.12.14
2012.03.16
2012.03.22

23648
23649
23651
23652
23653
23654
23655
23656

2013.01.18
2013.01.21
2013.01.22
2013.01.23
2013.01.22
2013.01.23
2013.01.22
2013.01.23

47

030563

2012.02.01

23657

2013.01.23

48
49
50

030359
030418
027322

2011.12.16
2012.01.02
2010.06.22

23658
23659
23660

2013.01.25
2013.01.24
2013.01.26

51

030110

2011.11.07

23661

2013.01.26

05
32
18,29,31,
38,43,44
16,38,41

52

030354

2011.12.15

23662

2013.01.26

33

53

031098

2012.05.15

23663

2013.01.27

54

028633

2011.02.16

23664

2013.01.27

55
56

029339
030743

2011.06.02
2012.03.01

23665
23666

2013.01.27
2013.01.27

17,19,36,
37,42
05,10,35,
42,44
09,41
21,33

57

030748

2012.03.01

23667

2013.01.27

21,33

58

030798

2012.03.14

23668

2013.01.27

29

59
60

030908
031023

2012.04.03
2012.05.03

23669
23670

2013.01.27
2013.01.27

29,30,35
30,35

61

031024

2012.05.03

23671

2013.01.27

30,35

62
63
64
65
66

031040
029286
030380
030278
030951

2012.05.07
2011.05.06
2011.12.22
2011.12.01
2012.04.12

23672
23673
23674
23675
23676

2013.01.27
2013.01.21
2013.01.28
2013.01.28
2013.01.30

67

029850

2011.09.23

23677

2013.01.30

36
01,19
35,41,43,45
16
29,30,32,
33,35
29

68

029851

2011.09.23

23678

2013.01.30

29

69

030175

2011.11.15

23679

2012.12.05

16

70

030176

2011.11.15

23680

2012.12.05

16

71
72

030685
030790

2012.02.27
2012.03.12

23681
23682

2013.01.23
2013.02.01

30,35
30

73

030371

2011.12.19

23683

2013.02.04

32,35

74

030396

2011.12.27

23684

2013.02.04

29

75
76

030453
030490

2011.12.20
2012.01.17

23685
23686

2013.02.04
2013.02.04

30,35
30,35

77

030492

2012.01.17

23687

2013.02.04

30,35

78

030493

2012.01.17

23688

2013.02.04

30

7
The Coca-Cola Company, US

8
4/2012

The Coca-Cola Company, US
MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, DE
BOLŞACOV Dmitrii, MD
LÎSÎI Andrei, MD
VINPOL Spółka z o. o., PL
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
MALCOV Victor, MD
STEŢCO Alexandru, MD

4/2012
8/2011
2/2011
4/2012
4/2012
3/2012
5/2012
5/2012

HENDRIX BAIL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Merck Sharp & Dohme Corp., US
The Coca-Cola Company, US
FUNNY PIG S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Moldcell S.A.,
întreprindere mixtă, MD
CRICOVA S.A.,
combinat de vinuri, MD
DÎRDA Iurie, MD

3/2012

9

3/2012
4/2012
8/2010

3/2013

12/2011

3/2013

2/2012
6/2012

MEDPHARMCONSULT S.R.L., MD 5/2011

3/2013

Telefónica, S.A., ES
SKYLIGHT BUSINESS LTD., S.A.,
PA
SKYLIGHT BUSINESS LTD., S.A.,
PA
PT. Sinar Mas Agro Resources
& Technology Tbk., ID
ARAMĂ Ştefan, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
AUDIT-EXACT S.A., MD
OLEYNYKOV Oleksandr, UA
VIERU Călin, MD
AMERHANOVA Natalia, MD
TULGARA Inga, MD

3/2013

9/2011
6/2012
6/2012
5/2012
5/2012
6/2012

3/2013

6/2012
6/2012
8/2011
4/2012
3/2012
5/2012

МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L., 11/2011
întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi divinuri, MD
МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L., 11/2011
întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi divinuri, MD
Delitissue Spółka z ograniczoną
12/2011
odpowiedzialnością, PL
Delitissue Spółka z ograniczoną
1/2012
odpowiedzialnością, PL
BOIAR GRUP S.R.L., MD
4/2012
Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 5/2012
Azioni, IT
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
2/2012
întreprindere mixtă, MD
FARM MEAT PROCESSING S.R.L., 2/2012
întreprindere mixtă, MD
DMITRIEVA Olga, MD
3/2012
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
3/2012
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
3/2012
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
3/2012
întreprindere mixtă, MD

3/2013

3/2013

3/2013

3/2013
3/2013

3/2013
3/2013

3/2013
3/2013
3/2013
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TRADEMARKS

1
79
80
81
82
83
84

2
030742
030754
030919
030697
030416
029497

3
2012.02.28
2012.03.13
2012.04.06
2012.02.28
2012.01.02
2011.07.12

4
23689
23690
23691
23692
23693
23694

5
2013.02.04
2013.02.04
2013.02.04
2013.02.01
2013.01.31
2013.02.05

85
86

031020
031029

2012.04.27
2012.05.03

23695
23696

2013.02.05
2013.02.05

87
88

030350
028419

2011.12.19
2011.01.11

23697
23698

2013.01.09
2013.01.30

89

030767

2012.03.05

23700

2013.02.05

90
91

030751
028797

2012.03.05
2011.03.15

23701
23702

2013.02.05
2013.02.07

92

030664

2012.02.21

23703

2013.02.11

93

030863

2012.03.22

23704

2013.02.11

94

030954

2012.04.13

23705

2013.02.11

95
96
97
98
99

031052
031053
031090
030352
030837

2012.05.10
2012.05.10
2012.05.16
2011.12.19
2012.03.20

23706
23707
23708
23709
23712

2013.02.11
2013.02.11
2013.02.11
2012.12.19
2013.02.11

100
101
102
103

030652
028905
030360
030915

2012.02.15
2011.03.21
2011.12.16
2012.04.04

23713
23714
23715
23716

2013.02.11
2013.02.12
2013.02.12
2013.02.12

112

6
05
02
43
35,38
06,21,32
33

7
FARMAPRIM S.R.L., MD
JEREGHI Alexandru, MD
CEBOTARESCU Dumitru, MD
MOLDTELECOM S.A., MD
The Coca-Cola Company, US
SUVOROV-VIN S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
32
Red Bull GmbH, AT
05
RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN
17
ABRO Industries, Inc., US
12,14,16,
WERNER MEDIA MLW S.R.L.,
25,35,43
întreprindere mixtă, MD
33
BARZA NEAGRĂ GRUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
33
DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
05
HIMALAYA GLOBAL
HOLDINGS LTD, a company
limited by shares under the
Company's Law, Dubai
International Financial Centre, AE
20,35,37,38, RITUS-AV S.R.L.,
39,44,45
societate comercială, MD
35,36,37
RONCAL MANAGEMENT CORP.,
PA
36
MOBIASBANCĂ-Groupe Societe
Generale S.A.,
bancă comercială, MD
11,24,27
CASA PRACTICĂ S.R.L., MD
05
NOVARTIS AG, CH
25,35
AUROPAC-SERVICE S.R.L., MD
01
ABRO Industries, Inc., US
32
Monster Energy Company,
a Delaware corporation, US
34,35,39
MOREN GROUP S.A., LV
30
Kraft Foods Global Brands LLC, US
05
Merck Sharp & Dohme Corp., US
01,04
JX Nippon Oil & Energy Corporation, JP

8
4/2012
4/2012
5/2012
4/2012
4/2012
12/2011

9
3/2013
3/2013

6/2012
6/2012
3/2012
5/2011
4/2012
4/2012
7/2011

3/2013

4/2012
6/2012
6/2012

6/2012
6/2012
6/2012
3/2012
6/2012
4/2012
7/2011
3/2012
6/2012

3/2013

MĂRCI

MD - BOPI 3/2013

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
(186) Data
expirării
reînnoirii

(511)
Clase

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 1043

3
2023.03.25

4
06,35

2

2R 3830

2023.03.11

20,24,25,26

3

R 9021

2021.09.25

32

4

R 9455

2021.12.06

33

5

R 9517

2022.09.11

33

6

R 9572

2022.04.09

29,30,35

7

R 9662

2023.01.29

33

8

R 9739

2022.08.07

33

9

R 9746

2023.02.28

32,33

10

R 9788

2023.03.10

05

11

R 9791

2023.03.10

05

12

R 9935

2022.05.02

33,35

13

R 10060

2022.03.20

33

14

R 10106

2023.03.18

32,33,35,43

15

R 10119

2022.07.03

35,38,39

16

R 10158

2022.07.30

16,33,35

Nr.
crt.

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

5
INTERIOR, societate pe acţiuni, MD
Bd. Dacia nr. 27,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
BUNĂTATE S.R.L., combinat republican
de instruire şi producţie al invalizilor, MD
Str. Grenoble nr. 106, bloc 4,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
TRANSIMEX S.R.L., MD
Str. Hînceşti nr. 12/a,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., CH
1800 VEVEY, Elveţia
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
COLTUC Vasili, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25/4, ap. 21,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, fabrică de vinuri
şi divinuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
United Parcel Service of America, Inc., US
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Städtle 31,
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

6
7/1994

7
3/1995

3/1996

8/1996

5/2002

10/2002

1/2003

6/2003

1/2003

6/2003

2/2003

7/2003

4/2003

9/2003

4/2003

9/2003

4/2003

9/2003

5/2003

10/2003

5/2003

10/2003

7/2003

12/2003

9/2003

2/2004

9/2003

2/2004

7/2003

2/2004

10/2003

3/2004
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17

1

2
R 10302

3
2022.12.19

18

R 10380

2023.01.13

19

R 10384

2023.01.22

20

R 10467

2022.11.22

21

R 10483

2023.05.23

22

R 10486

2022.08.01

23

R 10487

2022.08.01

24

R 10488

2022.08.01

25

R 10489

2022.08.01

26

R 10490

2022.08.01

27

R 10529

2022.11.22

28

R 10551

2023.01.15

29

R 10576

2023.01.17

30

R 10591

2023.02.21

31

R 10594

2023.02.26

32

R 10599

2023.03.04

33

R 10602

2023.03.03

34

R 10612

2023.03.04

35

R 10621

2023.03.05

36

R 10622

2023.03.06

37

R 10749

2022.10.02

38

R 10775

2023.02.14

114

TRADEMARKS
4
07,08,09,10,
11,12,14,20,
21,28,35
12

5
ARIMA HOLDING CORP., TC
Suite C-12, Market Place, Providenciales,
Insulele Turks şi Caicos
Hyundai Motor Company, KR
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
Republica Coreea
16
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
NEENAH, Wisconsin 54956,
Statele Unite ale Americii
33
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
07
MOLDOVAHIDROMAŞ S.A., MD
Str. Meşterul Manole nr. 7,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
33,35
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Städtle 31,
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein
33,35
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Städtle 31,
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein
33,35
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Städtle 31,
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein
33,35
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Städtle 31,
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein
33,35
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Städtle 31,
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein
11
York International Corporation,
corporaţia statului Delaware, US
507 East Michigan Street, Milwaukee
WISCONSIN 53202, Statele Unite ale Americii
36
General Re Corporation, US
120 Long Ridge Road, Stamford, Connecticut
06902, Statele Unite ale Americii
35,36,42
MUNTEANU Victor, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 80, ap. 29,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
35,38,39
United Parcel Service of America, Inc., US
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii
03
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii
30
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
05
Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, Regatul Unit
33
BARZA ALBĂ S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 49,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
29,30,35,39 SNEC-LUX S.R.L., MD
Bd. Traian nr. 8, bloc 1, ap. 25,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
05
BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, Germania
33,35,42,43,44 47TH PARALLEL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 132,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
34
JapanTobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia

6
10/2003

7
4/2004

10/2003

4/2004

10/2003

4/2004

10/2003

5/2004

12/2003

5/2004

11/2003

5/2004

11/2003

5/2004

11/2003

5/2004

11/2003

5/2004

11/2003

5/2004

11/2003

5/2004

11/2003

5/2004

11/2003

6/2004

11/2003

6/2004

11/2003

6/2004

11/2003

6/2004

11/2003

6/2004

11/2003

6/2004

11/2003

6/2004

11/2003

6/2004

12/2003

7/2004

12/2003

7/2004
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1

2

3

4

5

6

7

39

R 10786

2023.04.29

34

12/2003

7/2004

40

R 10858

2023.06.17

09

12/2003

7/2004

41

R 10871

2023.05.20

35,37

12/2003

7/2004

42

R 10930

2023.02.18

34

1/2004

8/2004

43

R 10931

2023.02.18

34

1/2004

8/2004

44

R 11023

2023.03.10

05

11/2003

9/2004

45

R 11024

2023.03.10

05

11/2003

9/2004

46

R 11128

2023.06.13

29,30,35

4/2004

10/2004

47

R 11422

2023.02.24

33

7/2004

12/2004

48

R 11423

2023.02.24

33

7/2004

12/2004

49

R 11676

2023.03.10

05

5/2003

1/2005

50

R 12481

2022.11.22

33

2/2005

7/2005

51

R 12482

2022.11.22

33

INTER-TABAC S.R.L., societate comercială, MD
Str. Molodiojnaia nr. 5, MD-6101, Ceadîr-Lunga,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
TCL CORPORATION, CN
TCL Industrial Building, No. 6 Eling Road South,
Huizhou Guangdong 516001, China
COZLOVSCHI Vadim, MD
Str. Gh. Asachi nr. 53, bloc 2, ap. 12,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"Masloekstraktsionniy zavod Yug Rusi", RU
Tolstogo sq., 8, Rostov-on-Don, 344037,
Federaţia Rusă
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Dacia nr. 27,
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
BARZA ALBĂ S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 49,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

2/2005

7/2005
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations
of origin, traditional specialties guaranteed

P

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în
modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a
acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte.
Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate,
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale.
Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia.
În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de
origine şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii
Moldova; cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau
pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea
dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică
protejată.

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of their registration with
AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical
Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international
treaties, including bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use
thereof. A registered appellation of origin or a registered geographical indication may not be assigned,
licensed and may not form a subject matter of any real rights.
Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or a
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right
to use it.
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of
origin and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of
Moldova; requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected
geographical indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a
protected geographical indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin
or a protected geographical indication.
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi
tradiţionale garantate pentru care este solicitată
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /
Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed for which
protection is sought in the Republic of Moldova

Î

n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei
denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune
la AGEPI.
În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.

I

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an
appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with
AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition
against the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed
in writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
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Lista denumirilor de origine înregistrate
Se publică următoarele date: numărul de origine al înregistrării, data de depozit a cererii de
înregistrare a denumirii de origine, data înregistrării, denumirea de origine, clasa / produsul, aria
geografică delimitată, numărul certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine, data
înregistrării dreptului de utilizare, numărul cererii de dobândire a dreptului de utilizare, data depunerii
cererii de dobândire a dreptului de utilizare, valabilitatea certificatului privind dreptul de utilizare a
denumirii de origine, titularul dreptului de utilizare.
Numărul de ordine
al înregistrării:

DO-8

Numărul de ordine
al înregistrării:

Data de depozit a cererii
de înregistrare a denumirii de
origine:

2011.09.23

Data de depozit a cererii
de înregistrare a denumirii de
origine:

2011.09.23

Data înregistrării:

2013.02.01

Data înregistrării:

2013.02.01

Denumirea de origine:

DO-9

Denumirea de origine:

Clasa / Produsul:

NCL (10)
32 - apă minerală.

Clasa / Produsul:

NCL (10)
32 - apă minerală.

Aria geografică delimitată:

Sonda de explorare şi operare nr.
46, amplasată în partea de nordest a staţiunii balneare Essentuki,
la 2,5 km sud-est de satul
Novoblagodarnoe, raionul
Predgornîi, regiunea Stavropol,
Federaţia Rusă, în zona sectorului
Novoblagodarnoe al zăcământului
de apă minerală Essentuki.

Aria geografică delimitată:

Sonda de explorare şi operare
nr. 49-E, amplasată în satul
Novoblagodarnoe, raionul
Predgornîi, regiunea Stavropol,
Federaţia Rusă

Numărul certificatului privind
dreptul de utilizare
a denumirii de origine:

DO-8/01

Numărul certificatului privind
dreptul de utilizare a denumirii
de origine:

DO-9/01

Data înregistrării dreptului
de utilizare:

2013.02.01

Data înregistrării dreptului
de utilizare:

2013.02.01

Numărul cererii
de dobândire a dreptului
de utilizare:

DO-0015

Numărul cererii
de dobândire a dreptului
de utilizare:

DO-0016

Data depunerii cererii
de dobândire a dreptului
de utilizare:

2011.09.23

Data depunerii cererii
de dobândire a dreptului
de utilizare:

2011.09.23

Valabilitatea certificatului
privind dreptul de utilizare
a denumirii de origine:

2021.09.23

Valabilitatea certificatului
privind dreptul de utilizare
a denumirii de origine:

2021.09.23

Titularul dreptului de utilizare:

Obsthestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Essentukskij zavod
mineralnykh vod na KMV", RU
ul. Pyatigorskaya, 141, g.
Essentuki, Stavropolskij kraj,
357600, Federaţia Rusă

Titularul dreptului de utilizare:

Obsthestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu
„Essentukskij zavod
mineralnykh vod na KMV", RU
ul. Pyatigorskaya, 141, g.
Essentuki, Stavropolskij kraj,
357600, Federaţia Rusă
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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 / Boletin de Dibujos y Modelos
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, 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 established
by 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 for in Art. 32(1), (2) of the Law.
Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design
registration certificates, and industrial designs renewed 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 des dessins et modeles internationaux / International
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both
bibliographic data in French, English and Spanish 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 international
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova,
arranged in the order of international registration numbers.
The semantic portion of the verbal part contained 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 WIPO STANDARD ST. 80
(11)

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

Expected expiration date of the registration
Number of the industrial design
(21)

Numărul de depozit
Number of the application

(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris
Data relating to priority under the Paris Convention

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of the priority application

(32)

Data de depozit a cererii prioritare
Date of filing of the priority application

(33)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

Data eliberării certificatului
Date of issuance of the certificate

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării
Date of expiration of deferment

(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga
Data related to the international registration 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 ANNOUNCEMENTS 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 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 published 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 published 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 refused 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 deprived of rights by non-payment of fees for issuance of 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 has expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates
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BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of industrial
designs

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI 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.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those
applications in BOPI, if 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 been met.

A

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of
classes in accordance with the Locarno Classification.

125

MD - BOPI 3/2013

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 02-04
LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0118
2012.12.27
1
KVINT, FABRICĂ DE VINURI ŞI

(54)

CONIACURI DIN TIRASPOL, SOCIETATE
PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova
Butelie

(55)

1.1

(51)
(21)
(22)
(28)
(57)
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1.2

LOC (9) Cl. 09-03
f 2012 0109
2012.11.29
1
Culori revendicate:
alb, negru, albastru, roşu, sur, auriu

1.3

(71)

(54)

1.4

INTER-TABAC S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Molodiojnaia nr. 5, MD-6101,
Ceadâr - Lunga, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
Ambalaj

DESIGN
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(21) f 2012 0109
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1.1

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

1.2

LOC (9) Cl. 11-02
f 2013 0006
2013.02.14
26

1.3

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091,
Revaca, Chişinău, Republica Moldova
(54) Suvenire

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

1.1

1.2
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(21) f 2013 0006

1.3

2.1

2.2

2.3
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(21) f 2013 0006

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3
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(21) f 2013 0006

5.1

5.2

6.1
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5.3
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(21) f 2013 0006

6.2

7.1

6.3

7.2
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DESIGN

(21) f 2013 0006

7.3

8.1

8.2

9.1

132

8.3

9.2

DESIGN

MD - BOPI 3/2013

(21) f 2013 0006

9.3

10.1

10.2

10.3

133
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DESIGN

(21) f 2013 0006

11.1

11.3

134

11.2

12.1

DESIGN

MD - BOPI 3/2013

(21) f 2013 0006

12.2

13.1

12.3

13.2

135

MD - BOPI 3/2013

DESIGN

(21) f 2013 0006

13.3

14.1

14.2

136

14.3

DESIGN

MD - BOPI 3/2013

(21) f 2013 0006

15.1

15.3

15.2

16.1

16.2

16.3

137

MD - BOPI 3/2013

DESIGN

(21) f 2013 0006

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

138

DESIGN

MD - BOPI 3/2013

(21) f 2013 0006

18.3

19.1

19.2

19.3

20.1

139

MD - BOPI 3/2013

DESIGN

(21) f 2013 0006

20.2

20.3

21.1

21.2

140

DESIGN

MD - BOPI 3/2013

(21) f 2013 0006

21.3

22.2

23.1

22.1

22.3

23.2

141

MD - BOPI 3/2013

DESIGN

(21) f 2013 0006

23.3

24.1

24.2

25.1

142

24.3

25.2

DESIGN

MD - BOPI 3/2013

(21) f 2013 0006

25.3

26.1

26.2

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

LOC (9) Cl. 11-05
f 2012 0110
2012.11.30
5
Culori revendicate:
desenul 1 - alb, maro, galben;
desenul 2 - alb, maro, galben;

26.3

(71)

(74)
(54)

desenul 5 - alb, maro, galben
TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
COTRUŢA Leonid
Embleme

143
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DESIGN

(21) f 2012 0110
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1

2

3

4

5

144

DESIGN
(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 19-08
f 2012 0102
2012.11.09
1

(71)

(54)

NEAGU Cezara, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 58,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Etichetă

(55)

1

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

LOC (9) Cl. 19-08
f 2012 0115
2012.12.13
2

(71)

(54)

NEAGU Cezara, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 58,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Etichete

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

1

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 24-04
f 2012 0082
2012.08.21
12

(71)(72) CIUNTU Svetlana, MD
Str. Cucorilor nr. 16/2, ap. 10, MD-2020,
Chişinău, Republica Moldova
(74) ŞTIRBU Natalia
(54) Articole de pansament

(55)

1

2

3

4

5

6

146

DESIGN
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(21) f 2012 0082

7

8

9

10

11

147
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DESIGN

(21) f 2012 0082

12

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

LOC (9) Cl. 25-02
f 2013 0001
2013.01.29
1

(71)(72) ZDROBĂU Vladislav, MD
Str. Vînătorilor nr. 16, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Element pentru gard

(55)

1.1

(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 28-03
f 2012 0084
2012.08.30
1

1.2

1.3

(71)(72) Caşu Veaceslav, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 48, ap. 4,
MD-3909, Cahul, Republica Moldova
(54) Aromatizator

DESIGN

MD - BOPI 3/2013

(21) f 2011 0084
(55)

1.1

1.2

1.3

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

LOC (9) Cl. 28-03
f 2012 0119
2012.12.27
1

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Aromatizant

1.1

1.2
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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
(nr. desenului şi modelului industrial), titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

1
1

2
1419

3
4
2013.02.27 2016.12.16

5
6
7
f 2011 0085 2011.12.16 02-04

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
8
3 (1, 3, 6 )

2

1420

2013.02.25 2017.03.01

f 2012 0020 2012.03.01 09-03

5

3

1421

2013.02.21

f 2012 0043 2012.05.03 09-05

1

4

1422

2013.02.18 2017.02.24

f 2012 0014 2012.02.24 19-06

2

5

1423

2013.02.19 2016.12.08

f 2011 0080 2011.12.08 19-08

4

6

1424

2013.02.21 2017.03.22

f 2012 0029 2012.03.22 32-00

1

7

1425

2013.02.21 2017.04.17

f 2012 0036 2012.04.17 32-00

1

8

1426

2013.02.21 2017.04.24

f 2012 0039 2012.04.24 32-00

1

9

1427

2013.02.21 2017.05.05

f 2012 0044 2012.05.05 32-00

1

150

(11)
(15)
Nr.
Data
certifica- înregistrării
tului

(18)
Valabilitate

2017.05.03

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(73)
(43)
Titular, cod ST.3 OMPI Nr. BOPI

9
TEXTIL FLOARE
S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
ART GRUP BRIVET
S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Nadejda Russo nr.
7, MD-2024,
Chişinău, Republica
Moldova
CDM CRIST S.R.L.,
MD
Str-la Plaiului 2 nr. 14,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
ERICH KRAUSE
FINLAND OY, FI
HENRY FORDIN
KATU 5 N, 00150
HELSINKI, Finlanda
BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28,
ap. 51, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
ROMANIUC Mihail,
MD
Str. Răzeşilor nr. 9,
MD-3501, Orhei,
Republica Moldova
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola
Plaza, Atlanta,
Georgia 30313,
Statele Unite ale
Americii
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola
Plaza, Atlanta,
Georgia 30313,
Statele Unite ale
Americii
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola
Plaza, Atlanta,

10
3/2012

6/2012

8/2012

4/2012

8/2012

8/2012

8/2012

8/2012

8/2012

DESIGN
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10

1428

2013.02.21 2017.05.05

f 2012 0045 2012.05.05 32-00

1

11

1429

2013.02.21 2017.05.05

f 2012 0046 2012.05.05 32-00

1

Georgia 30313,
Statele Unite ale
Americii
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola
Plaza, Atlanta,
Georgia 30313,
Statele Unite ale
Americii
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola
Plaza, Atlanta,
Georgia 30313,
Statele Unite ale
Americii

8/2012

8/2012

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2013
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.

(51)
Clase

1
1

(11)
Nr.
certificatului
2
1384

3
09-01

(21)
Nr.
de depozit
4
f 2011 0067

(22)
Data
de depozit
5
2011.09.19

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
6
1

2

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI
8
6/2012
12/2012

1

7
SĂLCUŢA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
MOLDAVCHII STANDART S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL
STRĂIN, FABRICĂ DE VINURI
ŞI DIVINURI, MD
MALCOV Victor, MD

1405

09-01

f 2011 0069

2011.10.03

1

3

1406

f 2012 0003

2012.01.23

4
5
6

1408
1411
1412

09-03;
19-08
11-02
20-03
32-00

f 2012 0022
f 2011 0081
f 2012 0019

2012.03.02
2011.12.08
2012.02.29

99
2
4

GÎRBU Anatolie, MD
CEROPITA Mihail, MD
LÎSÎI Valeriu, MD

12/2012
12/2012
12/2012

12/2012
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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 (nr. desenului şi modelului industrial), titularul şi adresa, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul 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
127

3
2018.02.06

4
0150

5
1998.02.06

6
09-01

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
7
1(3)

2

148

2018.03.12

0158

1998.03.12

09-01

4

3

1115

2018.03.12

f 2008 0016

2008.03.12

13-99

1

4

1116

2018.03.12

f 2008 0017

2008.03.12

13-99

1

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

8
WINE INTERNATIONAL
PROJECT S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU
CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Mihai Eminescu
nr. 5, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
FABRICA DE VINURI
"VINĂRIA-BARDAR" S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, rn. Ialoveni, s.
Bardar, Republica Moldova
HASAN Mihail, MD
Str. Mircea cel Bătrîn nr. 32,
ap. 1, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
HASAN Mihail, MD
Str. Mircea cel Bătrîn nr. 32,
ap. 1, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova

9
5/1998
3/1999

12/1998
12/1999

8/2008
4/2009
7/2009
8/2008
4/2009
7/2009

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, 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.

1
1

152

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(23)(30)
Prioritate
2
3
DM/077012 2011.10.26

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

4
ALFRED
KÄRCHER
GMBH & CO.
KG, DE

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(28)
Nr. de
desene
şi modele
industriale

5
Părţi componente pentru
maşini de curăţare / Parts
of cleaning machines /
Parties de machines de
nettoyage

6
15-05

7
2

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

8
9
2016.10.26 30/2012

DESIGN
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1
2

2
3
DM/077018 2011.10.31

4
ALFRED
KÄRCHER
GMBH & CO.
KG, DE

3

DM/077599 2012.01.31

4

DM/077663 2012.02.09

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEB
GMBH, DE
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGÈRE
SUISSE, CH

5

DM/077868 2012.03.06

6

DM/077936 2012.03.06

7

DM/078018 2012.03.22

8

DM/078374 2012.02.03

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

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD),
CH
ARACARIA B.V.,
NL

2011.08.04,
0019006480001, EM
9

DM/078698 2012.07.06

10

DM/078714 2012.07.03

11

DM/078715 2012.07.10

12

DM/078721 2012.07.13

IVANA
LUKOVIC, GR
KAZIM CEYLAN,
TR

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

5
Instalaţii pentru distribuţia
fluidelor / Fluid distribution
equipment / Installations
pour la distribution
de fluides
Cadrane / Dials / Cadrans

6
23-01

7
6

8
9
2016.10.31 31/2012

10-07

3

2017.01.31 30/2012

Brăţară pentru ceas;
ceas cu brăţară / Watch
bracelet; wrist watch /
Bracelet de montre;
montre-bracelet
Inel; brăţări; cercei;
colier / Ring; bracelets;
earrings; necklace /
Bague; bracelets; boucles
d'oreilles; collier

10-02,
07

2

2017.02.09 31/2012

11-01

8

2017.03.06 35/2012

Ceasuri; cronografe;
punte / Watches;
chronographs; bridge /
Montres;
chronographes; pont
Ceasuri de mână;
carcasă pentru ceas cu
brăţară; carcase pentru
ceasuri / Wristwatches;
watch case with
bracelet; watch cases /
Montres-bracelets; boîtier
de montre avec bracelet;
boîtiers de montre

10-02,
07

18

2017.03.06 35/2012

10-02,
07

8

2017.03.22 38/2012

07-02

1

2017.02.03 30/2012

06-01,
03
19-08

2

2017.07.06 29/2012

3

2017.07.03 29/2012

10-02

1

2017.07.10 29/2012

10-02

1

2017.07.13 29/2012

Container pentru
prepararea hranei / Food
cooking container /
Recipient de cuisson a
usage culinaire
Masă; bancă / Table;
bench / Table; banc
Carduri de credit şi debit
cu informaţie limitată /
Credit/debit cards with
limit information / Cartes
de crédit/débit
comportant le montant de
leur plafond
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
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1
13

2
3
DM/078732 2012.03.02

4
ABEBA
SPEZIALSCHUHAUSSTATTER
GMBH, DE

14

DM/078760 2012.07.18

15

DM/078766 2012.07.23

16

DM/078946 2012.08.16

17

DM/079044 2012.09.07

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

5
Tălpi de pantofi; părţi
componente pentru tălpi
de pantofi / Shoe soles;
parts of shoe soles /
Semelles de chaussure;
parties de semelle de
chaussure
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

6
02-04

7
16

8
9
2017.03.02 30/2012

10-02

3

2017.07.18 30/2012

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Pandantiv; inele /
Pendant; rings /
Pendentif; bagues
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

1

2017.07.23 30/2012

11-01

3

2017.08.16 34/2012

10-02

6

2017.09.07 37/2012

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, 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

1
02-04

2
DM/078732

(23)(30)
Prioritate
3
2012.03.02

06-01,
03
07-02

DM/078698

2012.07.06

DM/078374

2012.02.03

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

4
ABEBA
SPEZIALSCHUHAUSSTATTER
GMBH, DE

5
Tălpi de pantofi; părţi
componente pentru tălpi
de pantofi / Shoe soles;
parts of shoe soles /
Semelles de chaussure;
parties de semelle de
chaussure
Masă; bancă / Table;
bench / Table; banc

6
16

7
2017.03.02

8
30/2012

2

2017.07.06

29/2012

Container pentru
prepararea hranei /
Food cooking
container / Recipient
de cuisson a usage
culinaire
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2017.02.03

30/2012

1

2017.07.10

29/2012

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2017.07.13

29/2012

IVANA LUKOVIC,
GR
ARACARIA B.V., NL

2011.08.04,
001900648-0001,
EM
10-02

DM/078715

2012.07.10

10-02

DM/078721

2012.07.13
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SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH

DESIGN
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1
10-02

2
DM/078760

3
2012.07.18

4
SWATCH AG
(SWATCH
SA)(SWATCH LTD),
CH
MONTRES
BREGUET S.A., CH

10-02

DM/078766

2012.07.23

10-02

DM/079044

2012.09.07

10-02,
07

DM/077663

2012.02.09

10-02,
07

DM/077936

2012.03.06

CHOPARD
INTERNATIONAL
SA, CH

10-02,
07

DM/078018

2012.03.22

10-07

DM/077599

2012.01.31

11-01

DM/077868

2012.03.06

11-01

DM/078946

2012.08.16

15-05

DM/077012

2011.10.26

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD) ,
CH
GLASHÜTTER
UHRENBETRIEB
GMBH, DE
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD) ,
CH
"FREY WILLE"
GMBH & CO. KG.,
AT
ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG,
DE

19-08

DM/078714

2012.07.03

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGÈRE
SUISSE, CH

KAZIM CEYLAN, TR

5
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

6
3

7
2017.07.18

8
30/2012

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

1

2017.07.23

30/2012

6

2017.09.07

37/2012

Brăţară pentru ceas;
ceas cu brăţară / Watch
bracelet; wrist watch /
Bracelet de montre;
montre-bracelet
Ceasuri; cronografe;
punte / Watches;
chronographs; bridge /
Montres;
chronographes; pont
Ceasuri de mână;
carcasă pentru ceas cu
brăţară; carcase pentru
ceasuri / Wristwatches;
watch case with
bracelet; watch cases /
Montres-bracelets;
boîtier de montre avec
bracelet; boîtiers de
montre

2

2017.02.09

31/2012

18

2017.03.06

35/2012

8

2017.03.22

38/2012

Cadrane / Dials /
Cadrans

3

2017.01.31

30/2012

Inel; brăţări; cercei;
colier / Ring; bracelets;
earrings; necklace /
Bague; bracelets;
boucles d'oreilles; collier

8

2017.03.06

35/2012

Pandantiv; inele /
Pendant; rings /
Pendentif; bagues
Părţi componente
pentru maşini de
curăţare / Parts of
cleaning machines /
Parties de machines de
nettoyage
Carduri de credit şi
debit cu informaţie
limitată / Credit/debit
cards with limit
information / Cartes de
crédit/débit comportant
le montant de leur
plafond

3

2017.08.16

34/2012

2

2016.10.26

30/2012

3

2017.07.03

29/2012
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DESIGN

1
23-01

2
DM/077018

3
2011.10.31

4
ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG,
DE

02-04

DM/078732

2012.03.02

ABEBA
SPEZIALSCHUHAUSSTATTER
GMBH, DE

06-01,
03
07-02

DM/078698

2012.07.06

DM/078374

2012.02.03

IVANA LUKOVIC,
GR
ARACARIA B.V., NL

2011.08.04,
001900648-0001,
EM

5
Instalaţii pentru
distribuţia fluidelor /
Fluid distribution
equipment / Installations
pour la distribution de
fluides
Tălpi de pantofi; părţi
componente pentru tălpi
de pantofi / Shoe soles;
parts of shoe soles /
Semelles de chaussure;
parties de semelle de
chaussure
Masă; bancă / Table;
bench / Table; banc
Container pentru
prepararea hranei /
Food cooking
container / Recipient
de cuisson a usage
culinaire

6
6

7
2016.10.31

8
31/2012

16

2017.03.02

30/2012

2

2017.07.06

29/2012

1

2017.02.03

30/2012

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.

1

(11)
Nr. înregistrării

2

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

5

6

7

BLANCPAIN S.A., CH

2

2017.05.05(3R)

12/1997

28/2012

3

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1

DM/040082

2

DM/040248

BLANCPAIN S.A., CH

1

2017.05.27(3R)

12/1997

28/2012

3

DM/040840

CARTIER CREATION STUDIO SA,
CH

4

2017.07.18(3R)

12/1997

29/2012

4

DM/060471

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

1

2017.06.27(2R)

3/2003

26/2012

5

DM/060629

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

1

2017.07.12(2R)

3/2003

28/2012

6

DM/060633

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

1

2017.07.12(2R)

3/2003

28/2012

7

DM/060729

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

1(3)

2017.07.19(2R)

3/2003

29/2012

8

DM/060805

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

1

2017.07.19(2R)

3/2003

29/2012

9

DM/060869

SONY OVERSEAS SA, CH

4

2017.07.17(2R)

4/2003

29/2012

156

DESIGN

MD - BOPI 3/2013

1
10

2
DM/060970

3

11

DM/060979

GUTZMEROW, WERNER, DE

12

DM/061201

HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

13

DM/061223

GENESI S.R.L., IT

14

DM/061252

HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

15

DM/069000

16

DM/069062

17

DM/069082

18

DM/069084

19

DM/069086

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

20

DM/069089

21

DM/069090

22

DM/069096

23

D'AGOSTINI ORGANIZZAZIONE
SRL, IT

4
1

5
2017.07.12(2R)

6
4/2003

7
28/2012

1

2017.07.19(2R)

4/2003

28/2012

1(1)

2017.07.08(2R)

5/2003

28/2012

2(1, 4)

2017.06.06(2R)

5/2003

27/2012

18(3, 5, 7, 15, 20,
23, 36, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49)

2017.07.08(2R)

5/2003

28/2012

BLANCPAIN SA, CH

4

2017.06.07(1R)

12/2007

28/2012

ZADAFO
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
MBH, DE

2

2017.07.04(1R)

1/2008

27/2012

MONTRES BREGUET S.A., CH

9

2017.06.28(1R)

1/2008

26/2012

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

1

2017.06.28(1R)

1/2008

26/2012

6

2017.06.28(1R)

1/2008

26/2012

MONTRES BREGUET S.A., CH

4

2017.06.28(1R)

1/2008

26/2012

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

14

2017.06.28(1R)

1/2008

26/2012

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

10

2017.06.28(1R)

1/2008

26/2012

DM/069100

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

1

2017.07.18(1R)

1/2008

29/2012

24

DM/069102

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

2

2017.07.12(1R)

1/2008

28/2012

25

DM/069103

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

5

2017.07.12(1R)

1/2008

28/2012

26

DM/069206

ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION N.V., BE

2

2017.07.09(1R)

2/2008

28/2012
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor
de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date
despre cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie 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 made in the legal status of applications
and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof;

data on withdrawn, refused, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of
protection; deprivations of rights; data on 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
Mărci

Nr.
depozit
3
004692

Nr.
titlului de
protecţie
4
R 4857

004691

R 5098

Nr.
BOPI
5
11/1996
9/1997
8/2005
10/2006
5/1997
11/1997
8/2005
10/2006
10/2003
7/2004

2

Marcă

012370

10727

3

Marcă

012996

11506

12/2003
1/2005

4

Marcă

016191

13528

12/2005
5/2006

5

Mărci

011785
011786
011787

13764
13765
13772

3/2006
8/2006

Date iniţiale

Date modificate

6
(730)
AOL LLC,
a Delaware limited liability
company, US

7
(730)
HISTORIC AOL LLC,
a Delaware limited liability
company, US

(730)
Best Wine, societate
cu răspundere limitată, MD

(730)
FIRMA „BESTVIN” S.R.L., MD

(730)
FIRMA "ALIANŢA-VIN" S.R.L., MD
Str. Orhei 38, or. Străşeni,
MD-3701, Republica Moldova

(730)
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

6

Marcă

016894

14035

5/2006
10/2006

(730)
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 2,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
The Closed Joint Stock Company
with foreign investments
"Reemtsma-Kiyiv tyutyunova
fabrika", UA
vul. Zabolotnogo, 35, m. Kiyiv,
03026, Ucraina
(730)
EURO-ALCO S.A., MD

7

Marcă

016894

14035

5/2006
10/2006

(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD

(730)
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 11, bloc 6,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Private Joint Stock Company
"Imperial Tobacco Production
Ukraine", UA
Ul. Akademika Zabolotnogo 35,
Kiev, 03026, Ucraina
(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD

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

160

OPI

Nr. şi data
depozitului

2
Marcă

3
024809
25. 12.2008.

Marcă

029371
10.06.2011

Nr. titlului
de protecţie
4
19439

22667

Nr.
BOPI

Date
despre cedent

5
3/2009
3/2010

6
(730)
TRIFANIUC Angelica, MD
Str. Pompierilor nr. 12,
MD-2062, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
DIACENCO Olga, MD
Str. Gogol nr. 6, bloc B, ap. 29,
MD-6701, Basarabeasca,
Republica Moldova

9/2011
6/2012

Date
despre cesionar

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2028
2013.02.18

7
(730)
MERAJI Nicolai, MD
Bd. Decebal nr. 80, ap. 10,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
2032
ITCOLOR-IMPEX S.R.L.,MD 2013.02.11
Str. Independenţei
nr. 24/1, ap. 43,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
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1
2

3

2
Marcă

Marcă

3
006858
1997.07.22

4
R 5966

5
5/1998
11/1998
1/2008
1/2013

6
(730)
Bayer Pharma
Aktiengesellschaft, DE
Mullerstrasse 178, 13353
Berlin, Germania

009141
2000.02.09

R 7730

8/2000
1/2001

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

4

5

6

7

Marcă

Cerere de
înregistrare
a mărcii

Marcă

Mărci

008784
1999.08.02

031269
2012.06.15

030969
2012.04.17

R 7428

-

23602

2/2000
9/2009
10/2009

7/2012

5/2012
2/2013

002305
1994.04.28

R 1148

3/1995
4/2004
9/2009

002299
1994.04.28

R 1190

4/1995
4/2004
9/2009

002307
1994.04.28

R 1191

002303
1994.04.28

R 1216

002304
1994.04.28

R 1217

002300
1994.04.28

R 1249

002314
1994.04.28

R 1250

002318
1994.04.28

R 1253

002308
1994.04.28

R 1291

002309
1994.04.28

R 1292

002830
1994.09.09

R 2046

9/1995
8/2004
4/2005
7/2009

002147
1994.05.30

R 2366

12/1995
4/2004
9/2009

7
8
(730)
2033
Bayer Intellectual Property 2013.02.11
GmbH, DE
Alfred-Nobel-Straβe 10,
40789 Monheim
am Rhein, Germania
(730)
2034
EDELWEISS GMBH &
2013.02.11
CO. KG, DE
Oberstdorfer Strasse 7,
87435 Kempten, Germania

(730)
Kraft Foods Global Brands
LLC, US
Three Lakes Drive,
Northfield, Illinois, 60093,
Statele Unite ale Americii

(730)
Mars Belgium N.V., BE

(730)
NEWMAN Kevin, CA

(730)
Î.C.S. "ALLIANCE
VENTURE CAPITAL"
S.R.L., MD
Str. 31 August 108/2,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Î.C.S. "ALLIANCE VENTURE CAPITAL" S.R.L.,
MD
Str. 31 August 108/2,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Kraft Foods Group Brands
LLC, US
Three Lakes Drive,
Northfield, Illinois, 60093,
Statele Unite ale Americii

Suite 1800, #130 King
Street West, Toronto,
Ontario, Canada, M5X1E3
(730)
NEWMAN Kevin, CA

Suite 1800, #130 King
Street West, Toronto,
Ontario, Canada, M5X1E3
(730)
Kraft Foods Global Brands
LLC, US
Three Lakes Drive,
Northfield, Illinois 60093,
Statele Unite ale Americii

2035
2013.02.11

Kleine Klooserstraat 8,
1932 Zaventem, Belgia

2036
2013.02.19

2037
2013.02.21

2038
2013.02.25

5/1995
4/2004
9/2009
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8

Marcă

9

Mărci

10

Marcă

002148
30.05.1994

R 2367

002149
1994.05.30

R 2368

002150
1994.05.30

R 2375

002321
1994.04.28

R 2969

002322
1994.04.28

R 2970

002323
1994.04.28
016909
2005.05.06

R 2971
14040

5/2006
10/2006

020698
2007.02.16

16436

1/2008
6/2008
3/2011

020699
2007.02.16

16437

020701
2007.02.16

16439

025407
2009.05.26

19869

9/2009
6/2010

025406
2009.05.26
016348
2005.03.02

20087

9/2009
9/2010
1/2006
4/2007

14751

12/1995
7/2004
9/2009
8/1995
2/1996
5/2004
9/2009
8/1995
2/1996
7/2004
9/2009

(730)
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
ŢURCAN Oleg, MD
Str. Vasile Alecsandri
nr. 107, ap. 3,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

Mărci

027826
2010.09.17

21631

027827
2010.09.17

21695

12/2010
9/2011

(730)
GUTNYEV Oleksandr, UA

Cerere de
înregistrare
a mărcii

029762
2011.09.08

-

2/2012
1/2013

13

Mărci

007252
1997.10.24

R 6137

007256
1997.10.27

R 6141

9/1998
3/1999
2/2008
2/2013

007830
1998.05.26

R 6613

3/1999
9/1999
7/2008
8/2012

029149
2011.04.26

22414

4/2012
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(730)
COPILĂRIE S.A., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova

12

2039
2013.02.26

2040
2013.02.26

ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

str. Chichibabina, 3, ap. 33,
Kharkiv, 61058, Ucraina

11

(730)
ŢARUŞ Alina, MD
Str. Traian nr. 7,
bloc. 2, ap. 59, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
ŢURCAN Rodica, MD
Str. Vasile Alecsandri
nr. 107, ap. 3,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
IP SOLUTIONS
Sp. z o.o., PL
ul. Dębicka 44, 39-207
Brzeźnica, Polonia
(730)
J.B. CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS LTD,
IN
Neelam Centre, "B" Wing,
4-th Floor Hind Cycle Road
Worli, Mumbai 400030,
India

(730)
2041
BUDZYNSKYI Rostyslav,
2013.02.28
UA
str. Leonov nr. 30, ap. 2,
Kremenchiug, reg. Poltava,
39600, Ucraina
(730)
Î.I. "ZAGORNEANU
EUGENIA", MD
Str. M. Sadoveanu
nr. 30/3, ap. 10,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
TM Investment
Sp. z o.o., PL
ul. Dębicka 44, 39-207
Brzeźnica, Polonia
(730)
Cilag GmbH International,
CH
Landis+Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug, Elveţia

2042
2013.02.28

2043
2013.02.28

2044
2013.02.28
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Lista contractelor de cesiune parţială
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
date despre certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale,
date despre cedent, date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate,
numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Date despre
certificate

Date despre cedent

Date despre
cesionar

1
1

2
Marcă

3
Date despre
certificatul
de înregistrare:
(111) 14501
(210) 017814
(220) 26.09.2005
BOPI 10/2006
3/2007
Date despre
certificatul rezultat
în urma cesiunii
parţiale:
(111) 14501 A
(210) 017814

4
(730)
SERVICE-ARAMA,
întreprindere
individuală, MD
Calea Orheiului
nr. 107, ap. 31,
MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova

5
(730)
"ELIO DESIGN"
S.R.L., MD

Date despre
certificatul
de înregistrare:
(111) 10766
(210) 012659
(220) 07.03.2003
BOPI 12/2003
7/2004
Date despre
certificatul rezultat
în urma cesiunii
parţiale:
(111) 10766 A
(210) 012659

(730)
SĂLCUŢA S.R.L.,
întreprindere mixtă,
MD
MD-4323, Sălcuţa,
Căuşeni, Republica
Moldova

(730)
Gianni Versace
S.p.A., IT

2

Marcă

Str. Bucuriei 1,
MD-2004, Chişinău,
Republca Moldova

Via Manzoni, 38,
I-20121 Milano

Clasele
necesionate

Clasele
cesionate

6
(511)
35 - publicitate;
gestionarea
afacerilor
comerciale;
administrare
comercială;
lucrări de birou.

7
(511)
20 - mobilă

(511)
32 - bere; ape
minerale şi
gazoase şi
alte băuturi
nealcoolice;
băuturi şi
sucuri din
fructe, siropuri
şi alte
preparate
pentru
fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi
alcoolice (cu
excepţia berii).

(511)
3parfumerie,
uleiuri
esenţiale,
cosmetice,
loţiuni
pentru păr;
produse
pentru
îngrijirea
dinţilor.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2031
2013.02.11

2014
2013.02.25
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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 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
ÎNTREPRINDEREA DE STAT
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
CEREŞ Vladimir, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
FIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ "ODIUS" SRL,
MD
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
SIBOV Vasilii, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI
PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD;
INSTITUTUL DE PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE
"NICOLAE DIMO", MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

(11) Nr.
brevet
3

(21) Nr.
depozit
4

(22) Data
depozit
5

Data încetării
valabilităţii
6

2574

a 2002 0199

2002.08.01

2012.08.01

2971

a 2005 0227

2005.08.09

2012.08.09

3551

a 2007 0226

2007.08.15

2012.08.15

3616

a 2007 0231

2007.08.24

2012.08.24

3711

a 2007 0221

2007.08.06

2012.08.06

3755

a 2007 0222

2007.08.06

2012.08.06

3756

a 2007 0227

2007.08.16

2012.08.16

3821

a 2007 0230

2007.08.23

2012.08.23

3848

a 2007 0220

2007.08.06

2012.08.06

3872

a 2007 0229

2007.08.22

2012.08.22

3922

a 2007 0225

2007.08.14

2012.08.14

3990

a 2007 0218

2007.08.06

2012.08.06

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, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5

164

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
IMPERIAL TOBACCO LIMITED, GB
NICOLAU Gheorghe, 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

(11) Nr.
brevet
3
1201
3118

(21) Nr.
depozit
4
97-0147
a 2005 0291

(22) Data
depozit
5
1995.09.22
2005.09.29

Data încetării
valabilităţii
6
2011.09.22
2011.09.29

3247

a 2006 0220

2006.09.06

2011.09.06

3292
3294

a 2006 0227
a 2006 0223

2006.09.14
2006.09.08

2011.09.14
2011.09.08

MD - BOPI 3/2013
1
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 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
INSTITUTUL DE PEDOLOGIE
ŞI AGROCHIMIE "NICOLAE DIMO", MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
RASSOHIN Ion, MD
DINANO ECOTECHNOLOGY LLC, US
ERMURATSCHII Vladimir, MD;
ERMURATSCHII Vasili, MD

3

4

5

6

3299

a 2006 0237

2006.09.28

2011.09.28

3300

a 2006 0238

2006.09.28

2011.09.28

3327

a 2006 0236

2006.09.27

2011.09.27

3345

a 2006 0222

2006.09.08

2011.09.08

3355

a 2006 0221

2006.09.06

2011.09.06

3451

a 2006 0228

2006.09.14

2011.09.14

3460

a 2006 0240

2006.09.28

2011.09.28

3462
3577
3622
3917

a 2006 0224
a 2006 0234
a 2005 0288
a 2006 0230

2006.09.11
2006.09.21
2005.09.23
2006.09.20

2011.09.11
2011.09.21
2011.09.23
2011.09.20

4066

a 2008 0231

2008.09.01

2011.09.01

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
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, titularul şi 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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
JOVMIR Vasile, MD;
CHIABURU Simona, MD;
BOGDANSCAIA Nina, MD
VACARCIUC Ion, MD
LACUSTA Victor, MD;
LITOVCENCO Anatolii, MD
LACUSTA Victor, MD;
LITOVCENCO Anatolii, MD
LACUSTA Victor, MD;
LITOVCENCO Anatolii, MD;
CEREŞ Victoria, MD;
GÎLEA Angela, MD
ARABADJI Vasile, MD
EDLICICO Ruslan, MD
CARAGHEAUR Mihail, MD

(11) Nr.
brevet
3

(21) Nr.
depozit
4

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

5

6

23

s 2008 0028

2008.12.02

2011.12.02

256

s 2009 0226

2009.12.09

2011.12.09

217

s 2010 0003

2009.12.31

2011.12.31

218

s 2010 0004

2009.12.31

2011.12.31

273

s 2010 0005

2009.12.31

2011.12.31

331
197
413

s 2010 0010
s 2010 0018
s 2011 0089

2010.01.15
2010.01.22
2008.12.23

2012.01.15
2012.01.22
2011.12.23
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MK4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de
utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.
crt.

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

3
164

4
u 2007 0015

5
2007.07.04

2

2
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
JOREANU Vasile, MD

Data expirării
duratei de
valabilitate
6
2012.07.04

165

u 2007 0014

2007.07.04

2012.07.04

3

JOREANU Vasile, MD

163

u 2007 0016

2007.07.06

2012.07.06

4

BUZHOR Serghei, MD

169

u 2007 0017

2007.08.14

2012.08.14

1
1

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă /
Plant variety patents applications /
Заявки на патент на сорт растения
Modificări aduse denumirilor soiurilor /
Amendments of variety denominations /
Изменения наименований сортов растений
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

No. Application number /
Filing date
№
п/п
1
1

Номер заявки /
Д ата подачи
2
v 2010 0001 /
2010.01.15

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
propusă iniţial

Denumirea
modificată

a. Applicant
b. Breeder

C ommon name
(Botanical taxon)

Initially proposed
denomination

Amended
denomination

Первоначально
предложенное
наименование
5
F-33-09

Измененное
наименование

а. Заявитель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)
3
4
a. INSTITUTUL
FASOLE
ŞTIINŢIFICO - PRACTIC (Phaseolus vulgaris
L. var. ellipticus
DE FITOTEHNIE, MD
albus)
b. AVĂDĂNII Larisa, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
Bean
(Phaseolus vulgaris
GRUZIN Antonina, MD
L. var. ellipticus
albus)

6
GAROFIŢA

Фасоль
(Phaseolus vulgaris
L. var. ellipticus
albus)

2

v 2010 0002 /
2010.01.15

a. INSTITUTUL
SOIA
ŞTIINŢIFICO - PRACTIC (Glycine max (L.)
Merrill)
DE FITOTEHNIE, MD
b. IACOBUŢA Maria, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
PINTELEI Nina, MD;
DULEPA Lidia, MD;
TARAN Mihail, MD

S-29-09

MAGIA

Soybean
(Glycine max (L.)
Merrill)
Соя
(Glycine max (L.)
Merrill)
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(210)
Nr. de depozit
2
027069
028193
028240
028746
028977
028984
028985
029155
029562
029643
030097
032332

(220)
Data de depozit
3
2010.04.28
2010.11.25
2010.12.01
2011.03.02
2011.04.04
2011.04.04
2011.04.04
2011.05.04
2011.07.27
2011.08.10
2011.11.02
2012.12.17

Data retragerii
4
2013.02.25
2013.02.25
2013.02.25
2013.02.26
2013.02.25
2013.02.25
2013.02.25
2013.02.25
2013.02.25
2013.02.25
2013.03.19
2013.02.06

Motivele
de retragere
5
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 37 (8)
Art. 44(1)

(441)
Nr. BOPI
6
8/2010
2/2011
4/2011
5/2011
7/2011
7/2011
7/2011
8/2011
11/2011
10/2011
12/2011
2/2013

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

1
1

2
026725

3
2010.02.09

4
REZONANS

2

028036

2010.11.02

1 PRIME FM

3

028037

2010.11.02

4

028945

2011.03.31

1 PRIME FM
ASCULTA PRIMUL
LOTERIA MOLDVEI

5

029393

2011.06.16

CARITAS MOLDOVA

6

029432

2011.07.04

LA NATURE

7
8
9
10

029579
029689
029879
029901

2011.07.25
2011.08.22
2011.09.23
2011.09.28

11

029912

2011.09.29

12
13
14

030025
030045
030087

2011.10.21
2011.10.25
2011.10.27

15
16

030105
030137

2011.11.04
2011.11.08

LIUBIATOVO
PLDM
GRUND PROTECT
ZLATA PRAHA
Svetle Pivo TM
JONNY B.
APERITIVE WITH
FLOUR OF WHISKEY
KINDER JOLLY
ZLATODAR
ŢARSCHII
STANDART
BELLAGIO
HUMULIN

17
18

030215
030245

2011.11.23
2011.11.25

LINKS
IKORKA

168

(540)
Denumirea mărcii

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI

Data deciziei
de respingere

(441)
Nr. BOPI

5
STARÎŞ Constantin, MD

6
2013.02.25

7
6/2010

ANTENA C S.R.L.,
companie de radio, MD
ANTENA C S.R.L.,
companie de radio, MD
LOTERIA MOLDOVEI S.A.,
întreprindere mixtă, MD
MISIUNEA RELIGIOASĂ
CATOLICĂ "CARITAS
MOLDOVA", MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
United Bakers LLC, RU
ROŞCA Victor, MD
JEREGHI Alexandru, MD
Private Enterprise "SVITLE", UA

2013.02.25

1/2011

2013.02.25

1/2011

2013.02.25

6/2011

2013.02.15

9/2011

2013.02.25

9/2011

2013.02.05
2013.02.25
2013.02.05
2013.02.25

10/2011
12/2011
1/2012
4/2012

BODRUG Gheorghe, MD

2013.02.25

12/2011

MOLDAGROVIN S.R.L., MD
BONGRAIN S.A., FR
ROMANEŞTI S.A., MD

2013.02.20
2013.02.25
2013.02.05

1/2012
12/2011
2/2012

CERBADJI Serghei, MD
TOP INVEST CONSULTING
LTD, GB
Harrington Development Inc., PA
ORLACT S.A., MD

2013.02.25
2013.02.25

4/2012
12/2011

2013.02.25
2013.02.20

1/2012
1/2012
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1
19

2
030324

3
2011.12.07

4
FRANŢUZSKII
ORDEN
BETON SUHOI

20

030330

2011.12.06

21

030413

2011.12.30

22

030446

2012.01.11

LAPLANDIA
WINTER NIGHT
IO

23

030447

2012.01.11

YO

24
25

030603
030796

2012.02.10
2012.03.14

LOTOS
MITRA

5
COLUSVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
IZOPLAST S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BESCHIERU Radu, MD

6
2013.02.15

7
3/2012

2013.02.25

3/2012

2013.02.20

2/2012

DIXI MEDIA S.R.L.,
agenţie de publicitate, MD
DIXI MEDIA S.R.L.,
agenţie de publicitate, MD
MÎNDRILĂ Ala, MD
PT. Sinar Mas Agro Resources
& Technology Tbk., ID

2013.02.15

3/2012

2013.02.15

3/2012

2013.02.25
2013.02.25

4/2012
5/2012

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
Nr.
crt.

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
9321

3
011696

4
THS

5
2012.08.12

2

9649

011743

МУСКАТ
БЕЛОГО СОЛНЦА

2012.08.23

3

9650

011744

МУСКАТ
КРАСНОГО СОЛНЦА

2012.08.23

4

9829

011745

МУСКАТ aga
КРАСНЫЙ БАРХАТ

2012.08.23

5

9934

011691

VINARIA VINIUS

2012.08.13

6

9981

011750

CINDY CRAWFORD

2012.08.28

7

10014

011686

QUINTANRIX

2012.08.08

8

10018

011694

IR RESENTARIX

2012.08.14

9

10019

011703

ДОМИНИОН
DOMINION

2012.08.16

10

10022

011710

CRICOVA

2012.08.16

11

10025

011723

Acoperiş

2012.08.21

6
GORENCOV Stanislav, MD
Str. Dimitrie Cantemir nr. 18,
MD-2097, Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 3,
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 3,
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 3,
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
VINARIA VINIUS,
societate cu răspundere limitată, MD
MD-4437, Sadova, Chişinău, Republica Moldova
Craw Daddy Licensing, Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
Nevada, US
15821 Ventura Blvd., Suite 500, Encino, CA
91436, Statele Unite ale Americii
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE
Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgia
RESENTARIX S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 799, bloc 8,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1,
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1,
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
ACOPERIŞ S.A.,
direcţie de reparaţie şi construcţie, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 34,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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1
12

2
10045

3
011707

4
ARBELIC

5
2012.08.14

13

10072

011711

FRIZANT CRICOVA

2012.08.16

14

10073

011758

INPRIN

2012.08.29

15

10075

011760

2012.08.28

16

10077

011769

Барские подвалы
FABSO
Fruiko drinks

17

10079

011794

18

10098

011860

19

10125

011698

20

10126

011699

Властелин

2012.08.13

21

10162

011753

МОЛДАВСКИЙ

2012.08.29

22

10163

011754

DJUBEК,
ДЮБЕК

2012.08.29

23

10164

011761

VIRGINIA,
ВИРДЖИНИЯ

2012.08.29

24

10165

011762

BURLEY,
БЕРЛЕЙ

2012.08.29

25

10166

011763

ОСТРОЛИСТ

2012.08.29

26

10167

011764

ЮБИЛЕЙНЫЙ

2012.08.29

27

10168

011765

TRAPEZOND ,
ТРАПЕЗОНД

2012.08.29

28

10169

011766

SAMSUN,
САМСУН

2012.08.29

29

10284

011740

CVG CLASICVIN
GRUP

2012.08.22

30

10465

011695

PRESTIGE VIP'S

2012.08.12

31

10492

011842

АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК

2012.08.23

32

10922

011736

2012.08.21

33

10978

011757

ДОМАШНЕЕ ЖИВОЕ
WINE ВИНО VINO
I LIKE TO DRINK
RED AND WHITE
WINE
ALTESPA

34

11032

011632

MGV

2012.08.01

170

2012.08.30

2012.08.16
УЛЫБКА
ZÎMBET
32

2012.08.19

2012.08.13

2012.08.29

6
Theravance, Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
901 Gateway Boulevard, South San Francisco,
California 94080, Statele Unite ale Americii
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1,
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a Republicii Moldova, MD
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
FRUIKO Drinks S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-cehă, MD
Str. Hotinului nr. 26, ap. 4,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
IHTUS GRUP S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 81, ap. 6,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L. întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Petru, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
Clasicvin Grup S.R.L., MD
Str. Liviu Deleanu nr. 5, bloc 1, ap. 85,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
GORENCOV Stanislav, MD
Str. Dimitrie Cantemir nr. 18, MD-2097,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
LEADUHIN Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Grenoble nr. 128,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
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1
35

2
11102

3
011700

4
Domnitorul

5
2012.08.13

36

11266

011861

2012.08.19

37

11269

011708

IHTUS
INTERNATIONAL
GROUP
ANDROLINA

38

11347

011670

20
НАША МАРКА

2012.08.05

39

11348

011671

Классика

2012.08.05

40

11349

011673

20
ЕПСЕЛЬ МОПСЕЛЬ

2012.08.05

41

12326

011733

SAVOY

2012.08.20

2012.08.14

6
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
IHTUS GRUP S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 81, ap. 6,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD
Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 41,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
TUBECON TOBACCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
TUBECON TOBACCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
TUBECON TOBACCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, fabrică de tutun din Orhei, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99a,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi, TR
Ayazağa, Cendere Yolu No. 10/A 80670,
Levent, Istanbul, Turcia

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în august 2013
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
(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1
2
3
4
5
6
7

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 161
R 181
R 421
R 726
R 727
R 742
R 1033

3
000387
000185
000163
000165
000166
000164
000205

4
COLTS
TOCUŞOR
ЗИНГЕР
SINGER
SINGER
S
EMBASSY

5
2013.08.24
2013.08.26
2013.08.11
2013.08.11
2013.08.11
2013.08.11
2013.08.24

8

R 1034

000336

T
TENNENT'S EXTRA

2013.08.11

9
10

R 1124
R 1130

000211
000150

R

2013.08.26
2013.08.02

11

R 1179

000246

BA

2013.08.26

12

R 1280

000202

2013.08.24

13

R 1331

000151

CAFE CREME
Henri Wintermans
PLAYMATE ®

14

R 1332

000153

PLAYBOY ®

2013.08.02

15

R 1333

000245

BANKAMERICA

2013.08.26

16

R 1642

000168

17

R 1643

000169

Nr.
crt.

2013.08.02

2013.08.24

LEGEND

2013.08.24

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

6
Colts & Old Port Cigar Company Inc., CA
Tocuşor, societate pe acţiuni de tip deschis, MD
The Singer Company Limited, GB
The Singer Company Limited, GB
The Singer Company Limited, GB
The Singer Company Limited, GB
BRITISH-AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GB
C&C IP SÁRL, LU
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, GB
PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, Inc., US
Bank of America Corporation
(corporaţia statului Delaware), US
HENRI WINTERMANS CIGARS B.V., NL
PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, Inc., US
PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, Inc., US
Bank of America Corporation
(corporaţia statului Delaware), US
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA ALSO TRADING AS HONDA
MOTOR CO., LTD, JP
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA ALSO TRADING AS HONDA
MOTOR CO., LTD, JP
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1

2

3

4

5

18

R 1644

000170

HONDA

2013.08.24

19

R 1645

000171

H

2013.08.24

20

R 1646

000172

PRELUDE

2013.08.24

21

R 1647

000173

22

R 1935

000258

CARLTON

2013.08.26

23
24
25

R 2127
R 2128
R 2514

000206
000207
000248

COCKTAIL
STATE LINE
BANK OF AMERICA

2013.08.24
2013.08.24
2013.08.26

26
27
28

R 3638
R 3639
R 4029

000212
000213
000204

TIX EXTRA
TIX LEMON
Newport

2013.08.26
2013.08.26
2013.08.24

29
30

R 4041
R 4302

000208
000154

CONDOR
VTEC

2013.08.24
2013.08.04

31
32
33
34
35
36
37

R 4615
R 6597
R 6598
10110
10873
10917
10976

000209
000199
000203
013468
013390
013374
013420

TIX
HOLLYWOOD
hollywood
G GABINY

38
39
40
41
42

11016
11017
11018
11021
11057

013372
013375
013379
013415
013376

2013.08.01
2013.08.01
2013.08.06
2013.08.06
2013.08.01

OOO "NOVATOR", RU
OOO "NOVATOR", RU
MOLD-NORD S.A., MD
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
OOO "NOVATOR", RU

43

11060

013463

ELVINA
ЗВЕЗДНЫЙ
СТАНДАРТ
NATURE
NOBLESS
Grand VC
МЕЛАНЖ
ЗВЕЗДНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
MGV

2013.08.26
2013.08.24
2013.08.24
2013.08.20
2013.08.04
2013.08.01
2013.08.08

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA ALSO TRADING AS HONDA
MOTOR CO., LTD, JP
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA ALSO TRADING AS HONDA
MOTOR CO., LTD, JP
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA ALSO TRADING AS HONDA
MOTOR CO., LTD, JP
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA ALSO TRADING AS HONDA
MOTOR CO., LTD, JP
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., US
GALLAHER LIMITED, GB
GALLAHER LIMITED, GB
Bank of America Corporation
(corporaţia statului Delaware), US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.,US
GALLAHER LIMITED, GB
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, ALSO TRADING AS HONDA
MOTOR CO., LTD., JP
The Procter & Gamble Company, US
SOUZA CRUZ S.A., BR
SOUZA CRUZ S.A., BR
Gabiny S.R.L., întreprindere mixtă, MD
AROMA S.A., MD
OOO "NOVATOR", RU
ZAO "Mega Vin", RU

2013.08.04

44

11061

013465

AT NERI KARRA

2013.08.15

45
46
47
48
49

11062
11063
11064
11065
11066

013484
013494
013503
013506
013514

2013.08.28
2013.08.22
2013.08.28
2013.08.29
2013.08.21

50

11067

013515

51

11095

013432

BEHRINGER
ULTRIZOR
ДОМАШНИЙ ВКУС
Gök-Oguz
СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК
СВЕТЛЕЙШИЙ
КНЯЗЬ
Poezia rusă

52

11121

013386

2013.08.06

53
54
55
56
57
58

11124
11125
11126
11138
11139
11140

013391
013392
013394
013417
013422
013423

TELCOM Technologies
ТАНЕЦ ЛАУРЫ
КУБОК ГЕРАКЛА
СИЛА ЗЕВСА
VINSDOR
ИМПРЕСИЯ
ZOLET

MOLDGOLDVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
DIMA GIDA TEKSTIL DERI INŞAAT
MADEN TURIZM ORMAN URUNLERI
SANAYI ve TICARET LTD. ŞTI., TR
RED CHIP COMPANY LTD, VG
MSD INTERNATIONAL GMBH, CH
GRANDVIN S.R.L., MD
OLIVITTA S.R.L., MD
Золотой Аист S.R.L., întreprindere cu capital
străin, fabrica de vinuri şi coniacuri, MD
Золотой Аист S.R.L., întreprindere cu capital
străin, fabrica de vinuri şi coniacuri, MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
Telcom Technologies S.R.L., MD

2013.08.05
2013.08.05
2013.08.05
2013.08.06
2013.08.12
2013.08.12

59

11141

013424

ЗОЛЕТ

2013.08.12

60
61

11143
11147

013428
013446

MALARONE
СВЯТОЙ ОСТРОВ

2013.08.12
2013.08.14
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2013.08.24

2013.08.21
2013.08.15

6

LEADUHIN Oleg, MD
LEADUHIN Oleg, MD
LEADUHIN Oleg, MD
LEADUHIN Oleg, MD
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
Menarini International Operations
Luxembourg S.A., LU
Menarini International Operations
Luxembourg S.A., LU
Glaxo Group Limited, GB
FABSO S.A., MD
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1
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

2
11148
11149
11150
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158

3
013447
013448
013449
013480
013483
013486
013487
013493
013502
013504

4
ШЕПОТ ЛОЗЫ

72

11159

013505

73

11161

013509

74
75

11185
11186

013488
013412

76

11187

013413

77

11212

013439

78
79
80
81

11224
11225
11263
11278

013585
013586
013377
013436

82

11279

013437

STARBUCKS
COFFEE

2013.08.06

83

11280

013438

STARBUCKS

2013.08.06

84

11308

013373

2013.08.01

85
86
87

11360
11361
11399

013701
013702
013561

ЛЮБИМОЕ ВИНО
МОЕГО БОКАЛА
IZVORUL ALB
WHITE SPRING
36,6

88

11309

013385

89

11409

013498

90

11433

013416

91

11436

92

11472

93

ЛУННАЯ ТРОПА
VC VALIEXCHIMP
BUGERA
GOLTORIN
VYTORIN
GOLTOR
MYPETSTOP.COM
ДОМАШНИЕ
ПОДВАЛЫ
КРЕСТЬЯНСКИЙ
ДВОРИК
ÎMPREUNĂ
SCHIMBĂM LUMEA
DANOL-DANAZOL
COACEM
ÎN PREZENŢA
DUMNEAVOASTRĂ!
ВЫПЕКАЕМ ПРИ
ВАС!
GURMAND
OLIOTERRA
CASA DE LEO
CHÂTEAU D'OR
ЗАПОВЕДЬ МОНАХА
FRAPPUCCINO

5
2013.08.14
2013.08.14
2013.08.14
2013.08.26
2013.08.28
2013.08.29
2013.08.29
2013.08.22
2013.08.26
2013.08.28

6
FABSO S.A., MD
FABSO S.A., MD
FABSO S.A., MD
VALIEXCHIMP S.R.L., MD
RED CHIP COMPANY LTD, VG
MSD INTERNATIONAL GMBH, CH
MSD INTERNATIONAL GMBH, CH
MSD INTERNATIONAL GMBH, CH
MARS, INCORPORATED, US
GRANDVIN S.R.L., MD

2013.08.28

GRANDVIN S.R.L., MD

2013.08.08
2013.08.29
2013.08.08

ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere cu capital străin, MD
sanofi-aventis, FR
VINANGRO-COMERŢ S.R.L., MD

2013.08.08

VINANGRO-COMERŢ S.R.L., MD

2013.08.14

OLIOTERRA S.R.L., MD

2013.08.13
2013.08.13
2013.08.01
2013.08.06

LION-GRI S.R.L., MD
LION-GRI S.R.L., MD
VINEX-VICTORIA S.R.L., fabrică de vinuri, MD
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
OOO "NOVATOR", RU

2013.08.22
2013.08.22
2013.08.20

COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
GEMITA S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD
TRIOVIT, societate cu răspundere limitată, MD

ЗАЩИТА
РАСТЕНИЙ
SUN TV

2013.07.21

2013.08.08

013627

PT
PROMETEU-T
aquarelle

2013.08.25

AQUARELLE S.R.L., MD

013712

ДАТО БАТОНО

2013.08.20

CUZNEŢOV Iurie, MD

11494

013510

2013.08.08

94

11498

013451

ВМЕСТЕ МЫ
ИЗМЕНИМ МИР
777 şi C

2013.08.20

ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere cu capital străin, MD
777 şi C S.R.L., MD

95

11523

013634

ПОВОД ВЫПИТЬ

2013.08.05

CUZNEŢOV Iurie, MD

96

11524

013635

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН

2013.08.05

CUZNEŢOV Iurie, MD

97

11525

013636

МАЛЬЧИШНИК

2013.08.05

CUZNEŢOV Iurie, MD

98

11526

013641

ДЕВИЧНИК

2013.08.05

CUZNEŢOV Iurie, MD

2013.08.28

Sun Communications S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Prometeu-T S.A., MD

99

11541

013590

LIMAGHES

2013.08.20

LIMAGHES S.R.L., MD

100

11673

013430

IAPAA SERVICE

2013.08.13

IAPAA SERVICE S.R.L., MD

101

11698

013496

2013.08.28

102
103
104

11716

013466

SUN
COMMUNICATIONS
V VIDAR

2013.08.20

Sun Communications S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
VIDAR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD

11731
11732

013440
013444

Родовое гнездо
Родовое поместье

2013.08.13
2013.08.13

DAAC Hermes S.A., MD
DAAC Hermes S.A., MD
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1
105

2
11746

3
013418

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

11749
11750
11842
11934
11935
11992
12005
12136
12290
12291
12315
12316
12701

013419
013421
013703
013473
013476
013445
013443
013450
013469
013470
013441
013442
013464

119
120
121

12702
12912
13141

013396
013452
013534

122

13458

013462

4
Casa de comerţ
"Basarabia"
MV
MEGAVIN
NEXT
Flori de GARDEN
Flori de SAVAGE
Sprintenel
Живая вода
UNREAL
FS
ЧЕРНЫЙ ИЕЗУИТ
Живое масло
Живой сок
7up

Nemiroff
Astral
ИСКУССТВО ЧТИТЬ
ТРАДИЦИИ

5
2013.08.07
2013.08.08
2013.08.08
2013.08.26
2013.08.22
2013.08.22
2013.08.14
2013.08.13
2013.08.14
2013.08.20
2013.08.20
2013.08.13
2013.08.13
2013.08.08

2013.08.13
2013.08.01
2013.08.19
2013.08.20

6
SĂLCUŢA S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
ZAO "Mega Vin", RU
ZAO "Mega Vin", RU
CAZACHEVICI Andrei, MD
Dionysos-Mereni S.A., MD
Dionysos-Mereni S.A., MD
VIALUX MARKET S.R.L., MD
DAAC Hermes S.A., MD
MALINOVSCHII Vladimir, MD
CERNEATOVICI Ninel, MD
CERNEATOVICI Ninel, MD
DAAC Hermes S.A., MD
DAAC Hermes S.A., MD
THE CONCENTRATE MANUFACTURING
COMPANY OF IRELAND, (also trading as
Seven-Up International), corporaţie irlandeză, BM
ŢURCAN Igor, MD
MAŞCAUŢAN-INDCOMAGRO S.R.L., MD
MIGDAL-P S.A., MD
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,
titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1

(111) Nr.
de ordine
al înregistrării
20175

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

Data eliberării
duplicatului

(730)
DZERNOVICI Anatolie, MD
Str. Sverdlov nr. 76, ap. 10,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova

2013.02.13

Lista reprezentărilor grafice ale desenelor/modelelor
industriale retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit,
numărul reprezentării grafice a desenului şi modelului industrial, data adoptării hotărârii
de retragere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

Nr. reprezentării grafice a desenului şi
modelului industrial

Data
de retragere

(43)
Nr. BOPI

1

f 2011 0020

2011.03.02

1.2, 4.2, 6.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2

2013.02.25

9/2011

174

MD - BOPI 3/2013

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 (nr. desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
1
2
3

(21)
Nr.
de depozit
f 2011 0085
f 2011 0086
f 2012 0004

(22)
Data
de depozit
2011.12.16
2011.12.22
2012.01.24

(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale
(nr. desenului şi modelului industrial)
3 ( 2, 4, 5 )
2
3

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

2013.02.27
2013.02.22
2013.02.22

3/2012
4/2012
3/2012

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi
prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,
numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Nr.
crt.
1

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
PARTIZAN-X S. R. L., MD

(11) Nr.
certificatului
1387

(51)
Clase
19-08

(21) Nr.
de depozit
f 2011 0055

(22) Data
de deposit
2011.07.12

(44)
Nr. BOPI
6/2012

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

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

1
1

2
INCOMAŞ S.A., MD
Str. Transnistria nr. 16,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 89, ap. 127, MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova
MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ATLANTIC INDUSTRIES INC.
(A CAYMAN ISLANDS CORPORATION), KY
P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, BWI, Insulele Caimane

3
475

4
f 2002 0102

5
2002.08.29

(18) Data expirării termenului
de valabilitate
6
2012.08.29

529

f 2002 0089

2002.08.16

2012.08.16

1067

f 2007 0061

2007.08.06

2012.08.06

1079

f 2007 0064

2007.08.16

2012.08.16

1082

f 2007 0063

2007.08.16

2012.08.16

1085

f 2007 0066

2007.08.23

2012.08.23

2

3

4

5

6
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

1
1

2
Brevet
de invenţie
de scurtă durată
Brevet
de invenţie
de scurtă durată
Brevet
de invenţie
de scurtă durată
Marcă

2

3

4

Nr.
titlului
de protecţie
3
528

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI

4
s 2012 0010

5
7/2012

528

s 2012 0010

7/2012

528

s 2012 0010

7/2012

10676

012867

11/2003
6/2004
5/2012

5

Cerere
de înregistrare
a desenului /
modelului
industrial

-

f 2012 0036

8/2012

6

Cerere
de înregistrare
a desenului /
modelului
industrial

-

f 2012 0039

8/2012

7

Cerere
de înregistrare
a desenului /
modelului
industrial

-

f 2012 0044

8/2012

8

Cerere
de înregistrare
a desenului /
modelului
industrial

-

f 2012 0045

8/2012

9

Cerere
de înregistrare
a desenului /
modelului
industrial

-

f 2012 0046

8/2012

176

Date iniţiale

6
(57)
…la presiunea de 17,5
MPa…
(57)
…при давлении 17,5
МПа…
(57)
…at the pressure of 17.5
MPa…
(730)
MOLDCLASSIKA
INTERNATIONAL S.R.L,
întreprindere mixtă,MD
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Ceorgia 30313,
Statele Unite ale Americii
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Ceorgia 30313,
Statele Unite ale Americii
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Ceorgia 30313,
Statele Unite ale Americii
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Ceorgia 30313,
Statele Unite ale Americii
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Ceorgia 30313,
Statele Unite ale Americii

Date rectificate

7
(57)
…la presiunea de 7,5
MPa…
(57)
…при давлении 7,5
МПа…
(57)
…at the pressure of 7.5
MPa…
(730)
Î.M. MOLDCLASSIKA
INTERNATIONAL S.R.L,
MD
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
(71)
THE COCA-COLA COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
(71)
THE COCA-COLA
COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele titularului
RTC RADU TRADING COMPANY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 18.01.2013 (dosarul nr. 2c-13/13)
privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului RTC RADU TRADING
COMPANY S.R.L., întreprindere cu capital străin, c/f 1006600001163
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 18362 din 19.03.2008, nr. 18363 din 19.03.2008,
nr. 19099 din 28.10.2008 înregistrate pe numele titularului RTC RADU TRADING COMPANY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, Şos. Munceşti nr. 293, bloc B, MD-2029, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul
juridic al mărcilor nr. 18362 din 19.03.2008, nr. 18363 din 19.03.2008, nr. 19099 din 28.10.2008,
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la ridicarea sechestrului
aplicat asupra mărcii nr. 9866, titular ALEGOR-COMERŢ S.R.L.
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 16.10.2012 (dosarul nr. 2c-229/12), prin
care a fost încetat procesul la cererea declarată de ALEGOR-COMERŢ S.R.L. privind intentarea
procesului de insolvabilitate şi anulate măsurile de asigurare aplicate faţă de debitor stabilite prin
Încheierea Curţii de Apel Chişinău din 02.05.2012,
- se ridică sechestrul aplicat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 93 din 18.05.2012
asupra mărcii nr. 9866 din 11.07.2002, înregistrate pe numele titularului ALEGOR-COMERŢ S.R.L.,
str. Hristo Botev nr. 11, bloc 1, ap. 16, MD-2043, Chişinău, Republica Moldova;
- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al mărcii susmenţionate, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 12219, titular SIMCO-EURO
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Şapa Ludmila, nr. 085-450/13 din
20.02.2013 privind aplicarea sechestrului asupra drepturilor de proprietate intelectuală şi drepturilor de
autor înregistrate de către debitorul S.R.L. „Simco-Euro”, c/f 1002600045086:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 12219 din 22.04.2004, înregistrată pe numele titularului
SIMCO-EURO, str. Uzinelor nr. 9, bloc 3, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul
juridic al mărcii nr. 12219 din 22.04.2004, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău
din 25.10.2012 privind decăderea parţială din drepturi
a titularului mărcii internaţionale nr. IR 644634
Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 25.10.2012, în pricina civilă la cererea de chemare
în judecată depusă de compania COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
către compania A.S. S.r.l. şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
în temeiul art. 20 (1) a) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- este decăzut parţial din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 644634 pentru
produsele din clasa 12 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor, pe teritoriul Republicii Moldova, titularul A.S. S.r.l., 72, corso Cuneo, I-10078
VENARIA REALE, ITALY, începând cu data de 25.10.2012.
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)
invită persoanele interesate de tematica proprietăţii intelectuale să participe
la lucrările Simpozionului „Lecturi AGEPI-2012”, ediţia a XV-a,
care va avea loc în perioada 24-25 aprilie 2013
Simpozionul este organizat tradiţional în preajma Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale,
sărbătorită anual pe 26 aprilie.
Ediţia a XV-a a Simpozionului cu genericul: „Probleme actuale ale Proprietăţii Intelectuale”
se va desfăşura în 6 sesiuni:
Sesiunea 1 (plenară): Evoluţii recente în domeniul proprietăţii intelectuale
Sesiunea 2: Valoriﬁcarea potenţialului economic al proprietăţii intelectuale
Sesiunea 3: PI – instrument de susţinere a cercetării şi industriei inovative
Sesiunea 4: Protecţia drepturilor de proprietate industrială: aspecte juridice
şi procedurale:
§ brevete de invenţii şi soiuri de plante
§ mărci
§ desene şi modele industriale
§ indicaţii geograﬁce, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate
Sesiunea 5: Probleme actuale ale protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe
Sesiunea 6: Evoluţii recente şi provocări privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
Simpozionul este destinat specialiştilor care activează în domeniul protecţiei proprietăţii
intelectuale, reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în
domeniul de proprietate intelectuală, ai instituţiilor şi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,
mandatarilor autorizaţi şi consilierilor în proprietate industrială, inventatorilor, profesorilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate din republică etc.
Pentru participare la Simpozion este necesar să completaţi Formularul de înregistrare
care poate ﬁ accesat la: http://agepi.gov.md/md/news/detail.php?ELEMENT_ID=25365 şi să-l
transmiteţi la AGEPI:
§ prin poştă pe adresa: str. A. Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău;
§ prin fax: (+373 22) 44-01-19;
§ prin e-mail: ofﬁce@agepi.gov.md; alina.fodea@agepi.gov.md;
§ direct la sediul AGEPI (pe suport hârtie) - bir. 520.
Materialele prezentate în format Word şi care vor corespunde tematicii simpozionului, vor
ﬁ publicate într-o culegere colectivă care va ﬁ distribuită participanţilor după desfăşurarea simpozionului. Comunicarea trebuie să conţină: numele şi prenumele participantului, gradul ştiinţiﬁc, titlul ştiinţiﬁco-didactic, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon, e-mail.
Termene importante:
12 aprilie 2013 – termenul limită de prezentare a Formularului de înregistrare
20 aprilie 2013 – termenul limită de prezentare a comunicărilor în format Word şi PowerPoint
Persoana de contact: Alina Fodea, specialist principal, Secţia marketing, servicii, AGEPI
Relaţii la tel.: (+37322) 400-592, 400-593
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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
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/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 de hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
Ü BOPI pe suport de 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.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: ofﬁce@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/

Consiliul editorial:
dr. Lilia Bolocan (preşedinte), dr. Svetlana Munteanu, dr. Ion Ţîganaş, dr. Maria Rojnevschi,
Ala Guşan, Petru Grosu, dr. Simion Leviţchi, Natalia Mogol, Andrei Moisei, dr. Iurie Badâr
Colegiul de redacţie: Margareta Petrache
Tehnoredactare computerizată: Zinaida Scipţov, Nicoleta Bogdan

B O P I nr. 3/2013
Imprimat la AGEPI

180

