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I
18 ani de la crearea AGEPI

L

a 8 septembrie 2010 s-au împlinit 18 ani de la crearea Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). La baza instituirii sale se aﬂă
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 25 mai 1992 cu privire la crearea Agenţiei
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi Hotărârea Guvernului din 8 septembrie
1992 despre aprobarea Regulamentului privind activitatea şi structura AGEPI. În baza
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 13 septembrie
2004, Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a fuzionat cu Agenţia de
Stat pentru Drepturile de Autor, noua instituţie primind denumirea pe care o poartă
actualmente.
În această perioadă în Republica Moldova a fost creat şi consolidat un sistem modern
de protecţie a proprietăţii intelectuale, care a devenit parte integrantă a sistemului mondial
de protecţie a proprietăţii intelectuale, ţara noastră ﬁind parte în prezent la 33 de convenţii,
aranjamente, tratate şi acorduri regionale şi internaţionale şi colaborând cu circa 50 de oﬁcii de
specialitate din lume.
În ultimii 2 ani au avut loc mari schimbări în domeniul legislaţiei de proprietate intelectuală.
Necesitatea ajustării normelor ce reglementează protecţia şi respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală în ţara noastră la standardele internaţionale şi europene a condus la
elaborarea de către AGEPI şi adoptarea ulterioară de către Parlamentul Republicii Moldova a
5 legi noi în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate industrială (invenţii, soiuri de plante,
mărci, desene şi modele industriale, indicaţii geograﬁce, denumiri de origine şi specialităţi
tradiţionale garantate), precum şi a cadrului normativ de aplicare a prevederilor acestor legi.
De asemenea, la 2 iulie 2010 a fost adoptată de către Parlament noua Lege privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, armonizată cu acquis-ul comunitar în domeniu.
În coordonarea activităţii şi asigurarea interacţiunii dintre ministere, alte autorităţi
administrative centrale, titularii de drepturi privind dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional
de proprietate intelectuală, combaterea şi prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate
intelectuală, lupta cu pirateria şi contrafacerea, importul şi comercializarea produselor
contrafăcute un rol important revine Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală,
creată prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008.
În diapazonul activităţilor AGEPI pe primul plan se înscriu procedurile de examinare a
cererilor şi de acordare a protecţiei juridice obiectelor de proprietate intelectuală, examinarea
şi înregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală, gestionarea
statutului juridic al obiectelor protejate, examinarea litigiilor apărute în procesul examinării şi
valoriﬁcării obiectelor de proprietate intelectuală, efectuarea controalelor cu scopul de a veriﬁca
legalitatea utilizării operelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe.
În perioada 1993-2010 (8 luni) la AGEPI au fost depuse 102142 de cereri de protecţie a
obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv 99068 de cereri pentru obiecte de proprietate
industrială şi 3074 de cereri pentru obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe. Dintre
acestea, 27615 cereri au fost depuse de către solicitanţii naţionali şi 74527 de cereri – de către
solicitanţii străini. În aceeaşi perioadă, AGEPI a eliberat, în numele statului, 28426 de titluri de
protecţie, inclusiv 25680 de titluri de protecţie pentru obiecte de proprietate industrială şi 2746
de titluri de protecţie pentru obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe.
De menţionat că la 1 septembrie 2010 pe teritoriul Republicii Moldova erau valabile
circa 42000 de mărci internaţionale, înregistrate prin procedura Aranjamentului de la
Madrid, circa 3200 de înregistrări ale modelelor şi desenelor industriale prin procedura
Aranjamentului de la Haga, circa 800 de denumiri de origine înregistrate prin procedura
Aranjamentului de la Lisabona, 3361 de brevete eurasiatice acordate prin procedura
Convenţiei Eurasiatice de Brevete.
Datorită susţinerii acordate de către AGEPI, în lume a devenit cunoscută o întreagă pleiadă
de inventatori, scriitori şi artişti din Republica Moldova, în primele rânduri aﬂându-se cei 26 de
laureaţi ai Medaliei de Aur OMPI „Inventator Remarcabil” şi 5 laureaţi ai Medaliei de Aur
OMPI „Pentru Creativitate”.
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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

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

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

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

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

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

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

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

VG
VN
WO

YE
ZA

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

T

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

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретение выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на
изобретение, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретение
согласно национальной процедуре.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.

7

MD - BOPI 9/2010

INVENTIONS

CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION CONCERNING
THE PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de invenţie pe care se bazează cererea de model de utilitate
Number and ﬁling date of a patent application on which the present utility model application is based
Номер и дата подачи заявки на патент на изобретение, на которой основана заявка
на регистрацию полезной модели
(67)* Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată,
respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie
Number and date of conversion of a patent or short-term patent application respectively into
a short-term patent application or a patent application
Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный
патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение
или на патент на изобретение
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
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(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii pentru soi de plantă comunitar (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the EC community plant variety application: number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)
Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document,
code of the country)
Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение документа, номер документа, код
страны)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererii înregistrate la oﬁciul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the application registered with the patent ofﬁce of the former USSR (number of the document,
date of ﬁling, code of the country)
Приоритетные данные заявки, зарегистрированной в патентном ведомстве бывшего СССР (номер
документа, дата подачи заявки, код страны)
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI

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

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

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

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

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

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

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

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

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

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

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА
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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

INVENłII

P
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BB1A Cereri de brevet /
Patent applications /
Заявки на патент

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

P

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

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений. Описания к заявкам
на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI,
в соответствии с Положением, свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в еженедельнике PCT
GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж.
Еженедельник общедоступен в библиотеке AGEPI.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в Бюллетене
Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат и,
если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к международным заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в РСТ GAZETTE, и
описания к евразийским заявкам и патентам находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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a 2009 0021 (13) A2
Int. Cl.: E04F 13/00 (2006.01)
E04F 13/072 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
(22) 2009.02.27
(71)(72) DAGHI Andrei, MD
(54) Placă decorativă de iluminare
(57) InvenŃia se referă la construcŃie, şi anume la
materiale de finisaj şi iluminare.
Placa decorativă de iluminare este executată din
argilă ceramică, acoperită cu email. În partea
anterioară a plăcii sunt executate adânciturireflectoare, în care sunt amplasate surse de
iluminare, executate ca LED. De partea posterioară a plăcii LED-urile sunt izolate ermetic şi
conectate în paralel la sursa de alimentare.
Rezultatul invenŃiei constă în economisirea
considerabilă a energiei electrice pentru iluminare, micşorarea timpului executării lucrărilor
de finisaj, posibilitatea amplasării plăcii decorative de iluminare ca sursă de lumină în orice
loc al interiorului în combinaŃie cu alte plăci de
ceramică obişnuite, hidroizolarea pereŃilor, ceea ce duce la simplificarea îngrijirii încăperii.

INVENTIONS

(21)
(51)

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Decorative lighting tile
The invention relates to the construction, in particular to the finishing and lighting materials.
The decorative lighting tile is made of ceramic
clay, covered with enamel. In the face of the
tile are made depressions-reflectors, in which
are placed light sources, made as LED. On
the back of the tile the LEDs are hermetically
isolated and connected in parallel to the
power source.
The result of the invention is a significant saving of electrical energy for lighting, reduction
of the running time of finishing works, the
possibility of placing the decorative lighting tile
as a light source anywhere in the interior in
combination with other conventional ceramic
tiles, waterproofing of walls, which leads to
the simplification of room care.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)
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*
* *
Декоративная плитка освещения
Изобретение относится к строительству, в
частности к отделочным материалам и освещению.
Декоративная плитка освещения изготовлена из керамической глины, покрытой эмалью. В лицевой поверхности плитки выпол-

нены углубления-отражатели, в которых
расположены источники освещения, выполненные как LED. С обратной стороны плитки LED-ы герметично изолированы и подключены параллельно к источнику питания.
Результат изобретения состоит в значительной экономии электрической энергии
на освещение, уменьшении времени выполнения отделочных работ, возможности
размещения декоративной плитки освещения как источника света в любом месте интерьера в сочетании с другими обычными
керамическими плитками, гидроизоляции
стен, что ведет к упрощению ухода за помещением.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(21) a 2009 0008 (13) A2
(51) Int. Cl.: F03D 3/04 (2006.01)
(22) 2009.02.03
(71)(72) IVANOV Victor, MD; IVANOV Vladimir, MD
(54) InstalaŃie eoliană universală
(57) InvenŃia se referă la domeniul energeticii eoliene
şi poate fi utilizată pentru obŃinerea energiilor
electrică şi mecanică din energia vântului.
InstalaŃia eoliană universală conŃine un stator
(1) cu concentratoare imobile şi un rotor (4),
care include o bucşă (6) cu palete (5) fixată
pe un arbore (7) cu un colector (8). Statorul
(1) şi rotorul (4) sunt dotate cu bobine de generator (9), rotorul (4) fiind pus în mişcare de
curentul de aer.
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Universal wind-driven plant
The invention relates to the field of windpower engineering and can be used to produce electrical and mechanical energy from
wind power.
The universal wind-driven plant comprises a
stator (1) with fixed concentrators and a rotor
(4), which includes a sleeve (6) with blades
(5), mounted on a shaft (7) with a collector
(8). The stator (1) and the rotor (4) are
equipped with generator coils (9), at the same
time the rotor (4) is actuated by air flow.
Claims: 1
Fig.: 3
*
*

*

INVENłII
(54)
(57)
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Универсальная ветроустановка
Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для
получения электрической и механической
энергий из энергии ветра.
Универсальная ветроустановка содержит
статор (1) с неподвижными концентраторами и ротор (4), который включает втулку
(6) с лопастями (5), закрепленную на валу
(7) с коллектором (8). Статор (1) и ротор (4)
снабжены генераторными катушками (9),
при этом ротор (4) приводится в движение
от воздушного потока.

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 3

Process for optimum traffic flow management
The invention relates to the coordinated
movement of vehicles, namely to processes
for optimum traffic flow management.
The process for optimum traffic flow management consists in that the driver introduces into a terminal-interface the coordinates of the starting point and the coordinates
of the destination point of the route. The terminal-interface transmits to the traffic flow coordinating center the coordinates of the starting point and the coordinates of the destination point. The calculator of the coordinating
center calculates the possible paths of motion, analyses the traffic route workload, forecasts the traffic route workload proceeding
from the number of received applications and
the number of vehicles moving on the paving
routes, transmits the recommended path and
speed to the terminal-interface of the vehicle.
Claims: 1

(54)
(21)
(51)

a 2008 0288 (13) A2
Int. Cl.: G08G 1/00 (2006.01)
G08G 1/08 (2006.01)
G08G 1/082 (2006.01)
(22) 2008.12.04
(71)(72) CARAGHEAUR Mihail, MD
(54) Procedeu de dirijare optimală a fluxurilor
de transport
(57) InvenŃia se referă la mişcarea coordonată a
mijloacelor de transport, şi anume la procedee
de dirijare optimală a fluxurilor de transport.
Procedeul de dirijare optimală a fluxurilor de
transport constă în aceea că şoferul introduce
în terminalul-interfaŃă coordonatele punctului
iniŃial şi coordonatele punctului de destinaŃie
ale rutei. Terminalul-interfaŃă transmite la centrul de coordonare a fluxului de transport coordonatele punctului iniŃial şi coordonatele punctului de destinaŃie. Calculatorul centrului de coordonare determină traiectoriile de deplasare
posibile, efectuează analiza solicitării rutelor de
transport, prognozează încărcarea rutelor de
transport reieşind din numărul de apeluri recepŃionate şi numărul de mijloace de transport,
care se deplasează pe rutele indicate, transmite la terminalul-interfaŃă al mijlocului de transport traiectoria şi viteza recomandată.

(57)

*
* *
Способ
оптимального
управления
транспортными потоками
Изобретение относится к координированному движению транспортных средств, а
именно к способам оптимального управления транспортными потоками.
Способ оптимального управления транспортными потоками состоит в том, что водитель вводит в терминал-интерфейс координаты начального пункта и координаты
конечного пункта маршрута. Терминалинтерфейс передает в координационный
центр транспортного потока координаты
начального пункта и координаты конечного
пункта движения. Вычислитель координационного центра вычисляет возможные
траектории движения, производит анализ
загруженности маршрутов движения, прогнозирует загруженность маршрутов движения исходя из количества полученных
заявок и количества транспортных средств
движущихся по пролагаемым маршрутам,
передает рекомендуемую траекторию и
скорость движения в терминал-интерфейс
транспортного средства.
П. формулы: 1

Revendicări: 1
*
*

*
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FF4A Brevete de invenŃie 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 menŃiunii privind acordarea brevetului. OpoziŃia 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 protecŃia invenŃiilor.

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст.57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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INVENłII
4068 (13) B1
Int. Cl.: B27K 3/18 (2006.01)
B27K 3/22 (2006.01)
B27K 3/26 (2006.01)
B27K 3/32 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)
C09D 129/04 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
B08B 3/00 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
(21) a 2009 0092
(22) 2009.06.22
(67)* s 2009 0113, 2009.09.21
(71)(73) COVALIOVA Olga, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga,
MD; NENNO Vladimir, MD; MEREUłĂ
Aliona, MD; CARAUŞ Veaceslav, MD
(54) Procedeu de tratare a pieselor din lemn
(variante)
(57) InvenŃia se refera la industria de prelucrare a
lemnului, în particular la procedee de tratare
a pieselor din lemn cu scop de protecŃie contra putrezirii, mucegaiului, insectelor şi rozătoarelor, cu sporirea concomitentă a rezistenŃei la foc şi umiditate.
Procedeul de tratare a pieselor din lemn include impregnarea lor cu o soluŃie apoasă de
sulfaŃi de cupru şi zinc, timp de 10 min, după
care se efectuează impregnarea cu o soluŃie
apoasă de fero(II)hexacianoferat(III) de calciu şi alcool polivinilic, timp de 5 min (varianta 1) sau se efectuează impregnarea cu o
soluŃie coloidală de fero(II)hexacianoferat(III)
de cupru, zinc şi alcool polivinilic timp de 10
min (varianta 2), cu uscarea ulterioară a pieselor la aer.

MD - BOPI 9/2010

(11)
(51)

Revendicări: 3

(54)
(57)

*
* *
Process for working of wood products
(variants)
The invention relates to the woodworking
industry, in particular to processes for working of wood products to protect against rot,
mold, insects and rodents, while increasing
its fire-and water-resistance.
The process for working of wood products
includes their impregnation with a solution of
copper and zinc sulphates, for 10 minutes,
then it is carried out the impregnation with an
aqueous solution of calcium and polyvinyl alcohol ferro(II)hexacyanoferrate(III), for 5
minutes (variant 1) or it is carried out the impregnation with a colloidal solution of copper,
zinc and polyvinyl alcohol ferro(II)hexacya-

noferrate(III) for 10 min (variant 2), with subsequent drying of products in the open air.
Claims: 3

(54)
(57)

*
* *
Способ обработки изделий из древесины (варианты)
Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к
способам обработки изделий из древесины
с целью защиты от гниения, плесени, насекомых и грызунов, с одновременным повышением её огне- и влагостойкости.
Способ обработки изделий из древесины
включает пропитывание их раствором
сульфатов меди и цинка, в течение 10
мин, после чего осуществляют пропитывание раствором ферро(II)гексацианоферрата(III) кальция и поливинилового спирта, в течение 5 минут (вариант 1), или
осуществляют пропитывание коллоидным
раствором ферроцианидных соединений
меди, цинка и поливинилового спирта в
течение 10 мин (вариант 2), с последующей сушкой изделий на воздухе.
П. формулы: 3

(11)
(51)

4069 (13) B1
Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 251/08 (2006.01)
C07C 251/24 (2006.01)
C07C 47/55 (2006.01)
C07C 47/565 (2006.01)
C07C 215/10 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
(21) a 2010 0015
(22) 2010.02.08
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) GULEA Aurelian, MD; łAPCOV Victor, MD;
GRAUR Vasile, MD; GINJU Dumitru, RO;
BATÎR Ludmila, MD; RUDIC Valeriu, MD;
ZOSIM Liliana, MD
(54) Bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)amino]-propan-1,2-dihidroxi}(1-)cupru şi
procedeu de cultivare a cianobacteriei
Spirulina platensis
(57) InvenŃia se referă la chimie şi biotehnologie,
şi anume, la sinteza unui compus coordinativ
nou din clasa salicilidenaminoalcoolaŃilor metalelor de tranziŃie şi la un procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis.
Se revendică: un compus coordinativ, bromo-{3[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan1,2-dihidroxi}(1-)cupru cu formula:
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O Br
Cu OH
N

OH

şi un procedeu de cultivare a cianobacteriei
Spirulina platensis, care include cultivarea pe
un mediu nutritiv Zarrouk, ce conŃine, g/L:
NaNO3 − 2,5; NaHCO3 − 16,8; NaCl − 1,0;
K2SO4− 1,0; K2HPO4− 0,5; MgSO4⋅7H2O − 0,2;
CaCl2 − 0,04; FeSO4⋅7H2O − 0,01; EDTA −
0,08; H3BO3 − 0,00286; MnCl2⋅4H2O −
0,00181;
ZnSO4 ⋅7H2O
−
0,00022;
CuSO4⋅5H2O − 0,00008; MoO3 − 0,000015 şi
apă distilată până la 1L, la pH 9,5…10,0, la o
temperatură de 30…32°C, iluminare de
2000…3000 lx, totodată, în a 2-a zi de cultivare se adaugă compusul coordinativ menŃionat, în concentraŃie de 5…6 mg/L.
Rezultatul tehnic constă în majorarea conŃinutului de cupru în biomasa cianobacteriei
Spirulina platensis până la 10,39…11,14
mg%, precum şi, diminuarea duratei de cultivare până la 7 zile.
Revendicări: 2

(54)

(57)

*
* *
Bromo-{3-[(2-hydroxy-5-nitro-benzylidene)amino]-propane-1,2-dihydroxy}(1-) copper
and process for the cultivation of cyanobacterium Spirulina platensis
The invention relates to chemistry and biotechnology, namely to the synthesis of a new
coordinative compound from the class of salicylideneaminoalcoholates of transition metals and to a process for the cultivation of
cyanobacterium Spirulina platensis.
It is claimed: a new coordinative compound,
bromo-{3-[(2-hydroxy-5-nitro-benzylidene)amino]-propane-1,2-dihydroxy}(1-)copper of
the formula:

O2N

O Br
Cu OH
N

OH

and a process for the cultivation of cyanobacterium Spirulina platensis, which includes
cultivation on a Zarrouk nutrient medium,
containing, g/L: NaNO3 − 2.5; NaHCO3 −
16.8; NaCl − 1.0; K2SO4 − 1.0; K2HPO4 −
0.5; MgSO4·7H2O − 0.2; CaCl2 − 0.04;
FeSO4·7H2O − 0.01; EDTA − 0.08; H3BO3 −
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0.00286;
MnCl2·4H2O
−
0.00181;
ZnSO4·7H2O − 0.00022; CuSO4·5H2O −
0.00008; MoO3 – 0.000015 and distilled water to 1L, at pH 9.5…10.0, at a temperature
of 30…32°C, light of 2000…3000 lx, at the
same time on the 2nd day of cultivation is
added the specified coordinative compound,
in a concentration of 5…6 mg/L.
The technical result is to increase the copper
content in the biomass of cyanobacterium
Spirulina platensis up to 10.39…11.14 mg%,
and to reduce the length of cultivation up to 7
days.
Claims: 2

(54)

(57)

*
* *
Бром-{3-[(2-гидрокси-5-нитро-бензилиден)амино]-пропан-1,2-дигидрокси}(1-)меди и
способ культивирования цианобактерии
Spirulina platensis
Изобретение относится к химии и биотехнологии, в частности, к синтезу нового координационного соединения из класса салицилиденаминоалкоголятов переходных
металлов и способу культивирования
цианобактерии Spirulina platensis.
Заявляются: новое координационное соединение бром-{3-[(2-гидрокси-5-нитро-бензилиден)-амино]-пропан-1,2-дигидрокси}(1-)
меди формулы:

O2N

O Br
Cu OH
N

OH

и способ культивирования цианобактерии
Spirulina platensis, включающий культивирование на питательной среде Заррука, содержащей, г/л: NaNO3 − 2,5; NaHCO3 − 16,8;
NaCl − 1,0; K2SO4− 1,0; K2HPO4− 0,5;
MgSO4⋅7H2O − 0,2; CaCl2 − 0,04; FeSO4⋅7H2O
− 0,01; EDTA − 0,08; H3BO3 − 0,00286;
MnCl2⋅4H2O − 0,00181; ZnSO4 ⋅7H2O −
0,00022; CuSO4⋅5H2O − 0,00008; MoO3 −
0,000015 и дистиллированную воду до 1 л,
при рН 9,5…10,0, температуре 30…32°C,
освещении 2000….3000 люкс, при этом на
2-ой день культивирования добавляют указанное координационное соединение, в
концентрации 5…6 мг/л.
Технический результат состоит в увеличении содержания меди в биомассе цианобактерии Spirulina platensis до 10,39…11,14
мг%, а также сокращении продолжительности культивирования до 7 дней.
П. формулы: 2
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FF9Y Brevete de invenŃie
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 menŃiunii privind acordarea brevetului. OpoziŃia 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 protecŃia invenŃiilor.
Odată cu publicarea menŃiunii privind acordarea brevetului de invenŃie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct
sau se pot comanda cópii, contra cost.

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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INVENTIONS

(11)
(51)

269 (13) Y
Int. Cl.: A01B 79/02 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) s 2010 0088
(22) 2010.05.12
(71)(73) INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECłIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD
(72) FILIPCIUC Vladimir, MD; RUSU Alexandru,
MD; MOŞOI Iurie, MD
(54) Procedeu de ameliorare a solurilor alcalice
(57) InvenŃia se referă la agricultură, în particular
la un procedeu de ameliorare chimică a solurilor alcaliсe.
Procedeul, conform invenŃiei, include distribuirea succesivă pe suprafaŃa solului a
nămolului de ghips, obŃinut în procesul producŃiei acidului citric, nămolului de defecaŃie
şi a gunoiului de grajd solid, cu amestecarea
şi încorporarea acestora în stratul superficial
al solului, componentele fiind luate în următorul raport, % mas.:
nămol de ghips
10…20
nămol de defecaŃie
30…40
gunoi de grajd solid
restul,
cu o umiditate a nămolului de ghips şi a nămolului de defecaŃie de maxim 30% .
Rezultatul invenŃiei constă în intensificarea
procesului de ameliorare a solurilor alcalice.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for amelioration of alkaline soils
The invention relates to agriculture, in particular to a process for chemical amelioration
of alkaline soils.
The process, according to the invention, includes the successive distribution on the soil
surface of gypsum slurry, obtained in the
process of production of citric acid, defecation residue and solid manure, with mixing
and application thereof into the soil surface
layer, at the same time the components are
taken in the following ratio, mass %:
gypsum slurry
10…20
defecation residue
30…40
solid manure
the rest,
with a humidity of the gypsum slurry and
defecation residue of at most 30%.
The result of the invention is to intensify the
process for amelioration of alkaline soils.
Claims: 1
*
*
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(54)
(57)

Способ мелиорации солонцовых почв
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу химической
мелиорации солонцовых почв.
Способ, согласно изобретению, включает
последовательное распределение на поверхности почвы гипсового шлама, полученного в процессе производства лимонной кислоты, дефеката и твердого навоза,
с перемешиванием и внесением их в поверхностный слой почвы, при этом компоненты взяты в следующем соотношении,
% масс.:
гипсовый шлам
10…20
дефекат
30…40
твердый навоз
остальное,
с влажностью гипсового шлама и дефеката не более 30%.
Результат изобретения состоит в интенсификации процесса мелиорации солонцовых почв.
П. формулы: 1

(11)
(51)

270 (13) Y
Int. Cl.: A01C 21/00 (2006.01)
A01G 17/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
A01N 37/44 (2006.01)
C07C 55/10 (2006.01)
(21) s 2010 0104
(22) 2010.06.04
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD
(72) TOMA Simion, MD; VELIKSAR Sofia, MD;
LEMANOVA Natalia, MD; DAVID Tatiana,
MD; KREIDMAN Jana, MD
(54) Procedeu de fertilizare extraradiculară a
viŃei-de-vie
(57) InvenŃia se referă la agricultură, în special la
viticultură şi poate fi utilizată pentru optimizarea nutriŃiei minerale în fazele critice de dezvoltare şi mărirea productivităŃii şi a rezistenŃei plantelor de viŃă-de-vie.
Procedeul, conform invenŃiei, include tratarea
plantelor înainte de înflorire şi peste 2 şi 4
săptămâni după prima tratare cu o soluŃie
apoasă de 0,18% a unui complex de microelemente Mn, Fe, Zn, B, Mo şi Co, luate în
raport de 1:1,95:0,23:0,44:0,001:0,001 corespunzător, care conŃine suplimentar aminoacizii arginină şi valină şi acid succinic în
cantitate de 10 ppm fiecare, cu un consum
total de 0,3…0,5 L/tufă.

INVENłII

MD - BOPI 9/2010

Rezultatul constă în activizarea proceselor metabolice în Ńesuturi, sporirea proceselor de
creştere şi în îmbunătăŃirea calităŃii producŃiei.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
extraroot

Process for
fertilization of
grapes
The invention relates to agriculture, in particular viticulture and can be used for optimization of mineral nutrition in the critical
phases of development and for increasing
the productivity and resistance of grapes.
The process, according to the invention, includes the extraroot treatment of plants before flowering and within 2 and 4 weeks after
the first treatment with 0.18% aqueous solution of the complex of microelements Mn, Fe,
Zn, B, Mo and Co, taken in the ratio of
1:1.95:0.23:0.44:0.001:0.001
correspondingly, which additionally contains arginine
and valine amino acids and succinic acid,
taken each in quantities of 10 ppm, with a total consumption of 0.3...0.5 L/bush.
The result consists in the activation of metabolic processes in tissues, acceleration of
growth processes and improvement of product quality.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ внекорневой подкормки винограда
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к виноградарству и
может быть применено для оптимизации
минерального питания в критические фазы развития и повышения продуктивности
и устойчивости винограда.
Способ, согласно изобретению, включает
внекорневую обработку растений перед
цветением и через 2 и 4 недели после первой обработки 0,18%-ным водным раствором комплекса микроэлементов Mn, Fe, Zn,
B, Mo и Co, взятых в соотношении
1:1,95:0,23:0,44:0,001:0,001 соответственно,
который содержит дополнительно аминокислоты аргинин и валин и янтарную кислоту, взятые в количестве 10 ppm, каждая при
общем расходе 0,3…0,5 л/куст.
Результат состоит в активизации метаболических процессов в тканях, в ускорении
ростовых процессов и в улучшении качества продукции.
П. формулы: 1

(11)
(51)

271 (13) Y
Int. Cl.: A01G 7/06 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01N 43/02 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) s 2010 0107
(22) 2010.06.07
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD
(72) IUREA Dorina, RO; MUNTEANU Neculai,
RO; MANGALAGIU Ionel, RO; CHINTEA
Pavel, MD; COTENCO Eugenia, MD;
SÎROMEATNICOV Iulia, MD
(54) Procedeu de tratare extraradiculară
a plantelor de tomate
(57) InvenŃia se referă la agricultură şi poate fi
aplicată pentru cultivarea tomatelor.
Procedeul, conform invenŃiei, include tratarea
extraradiculară a plantelor de tomate înainte
şi după înflorire şi în faza de creştere a fructelor cu soluŃie apoasă de 0,001…0,05% de
tomatozid oxidat cu formula chimică
C49H74O31, obŃinut prin oxidarea lanŃului polizaharidic din molecula tomatozidului iniŃial,
2
cu un consum total al soluŃiei de 0,5 L/m .
Rezultatul tehnic al invenŃiei constă în optimizarea proceselor fiziologice în plante şi în
creşterea productivităŃii.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for extraroot treatment of tomato
plants
The invention relates to agriculture and can
be used for growing tomatoes.
The process, according to the invention, includes the extraroot treatment of tomato
plants before and after flowering and in the
fruit growth phase with 0.001...0.05% aqueous solution of oxidized tomatozide with the
chemical formula C49H74O31, obtained from
the oxidation of the polysaccharide chain in
the initial tomatozide molecule, with a total
2
consumption of the solution of 0.5 L/m .
The technical result of the invention is to optimize the physiological processes in plants
and to increase the productivity.
Claims: 1
*
*

*
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(57)

INVENTIONS

Способ внекорневой обработки растений томатов
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при
выращивании томатов.
Способ, согласно изобретению, включает
внекорневую обработку растений томатов
до и после цветения и в фазу роста плодов 0,001…0,05% водным раствором
окисленного томатозида с химической
формулой C49H74O31, полученного в результате окисления полисахаридной цепи
в молекуле исходного томатозида, с об2
щим расходом раствора 0,5 л/м .
Технический результат изобретения состоит в оптимизации физиологических
процессов в растениях и в повышении
продуктивности.

sare şi dotată cu un capac (18), un acumulator de lichid de lucru, trei filtre pentru
separarea picăturilor lichidului de lucru şi
nişte manşete elastice, instalate la intrările
laterale ale camerei de captare (17) pe perimetrul lor. Camera de captare (17) este
unită cu rezervorul (2) printr-un ejector pentru transportarea lichidului de lucru captat în
rezervor (2). La capacul (18) camerei de captare (17) sunt fixate două conducte (19) pentru aspiraŃia aerului din camera de captare
(17), unite cu ventilatorul (5). Conductele de
aer sunt executate cu posibilitatea amplasării
pulverizatoarelor vizavi de părŃile laterale ale
camerei de captare (17).
Rezultatul tehnic constă în majorarea productivităŃii de stropire a plantaŃiilor de viŃă-devie, reducerea pierderilor lichidului de lucru şi
reducerea polidispersării picăturilor.

П. формулы: 1
Revendicări: 3
Figuri: 5
(11) 272 (13) Y
(51) Int. Cl.: A01M 7/00 (2006.01)
(21) s 2010 0027
(22) 2010.02.15
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
(72) HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian,
MD; CHICU Boris, MD; VASILEVSCHI Sergiu, MD; LUNGU Galina, MD; COBERNIC
Vladimir, MD
(54) Maşină de stropit cu recuperare
(57) InvenŃia se referă la tehnica agricolă, în special la maşinile de stropit, şi poate fi utilizată
pentru protecŃia plantaŃiilor de viŃă-de-vie
contra dăunătorilor şi bolilor.
Maşina de stropit cu recuperare conŃine un
cadru pe roŃi (1), pe care sunt montate un rezervor (2) pentru lichidul de lucru cu o pompă
(3) cu transmisie cardanică (4), un regulator
de presiune (8), un multiplicator (14), un ventilator centrifugal (5) cu transmisie cardanică
(6) pentru absorbirea picăturilor lichidului de
lucru, un cadru vertical (7), o rampă, pe care
sunt montate două braŃe mobile acŃionate de
doi hidrocilindri, care sprijină două conducte
de aer orizontale unite la ventilator (5) pentru
refularea fluxului de aer şi unite cu două conducte de aer verticale cu orificii pentru fluxul
de aer. La conductele de aer sunt fixate două
bare verticale, pe care sunt fixate pulverizatoare. Maşina de stropit mai conŃine o cameră de captare (17) a picăturilor lichidului de
lucru neutilizat, amplasată în spatele maşinii
de stropit perpendicular direcŃiei de depla-
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(54)
(57)

*
* *
Recuperation sprayer
The invention relates to agricultural machinery, in particular to the sprayers and can be
used to protect vines against pests and diseases.
The recuperation sprayer contains a frame
on wheels (1), on which are mounted a tank
(2) for hydraulic fluid with a pump (3) with
cardan drive (4), a pressure regulator (8), a
multiplier (14), a centrifugal fan (5) with cardan drive (6) for sucking the working fluid
droplets, a vertical frame (7), a ramp, on
which are mounted two mobile arms operated by two hydraulic cylinders, which prop up
two horizontal air ducts connected to the fan
(5) for pumping the air flow and connected
with two vertical air ducts to holes for air flow.
To the air ducts are attached two vertical
rods, on which are fixed atomizers. The
sprayer also contains a chamber-trap (17) of
the unused hydraulic fluid drops, placed behind the sprayer perpendicular to the direction of movement and provided with a cover
(18), an accumulator of working fluid, three
filters for the resettlement of the working fluid
drops and elastic cuffs, fitted to the side
inlets of the chamber-trap (17) round their
perimeter. The chamber-trap (17) is connected to the tank (2) through an ejector for
the transfer of the trapped fluid into the tank
(2). To the cover (18) of the chamber-trap
(17) are fixed two pipelines (19) for sucking
the air out of the chamber-trap (17), con-

INVENłII
nected to the fan (5). The horizontal air ducts
are made with the possibility of atomizers
placement opposite the side inlets of the
chamber-trap (17).
The technical result is to increase the vineyards treatment productivity, to reduce the
working fluid loss and to reduce the polydispersity of drops.
Claims: 3
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Опрыскиватель с рекуперацией
Изобретение относится к сельскохозяйственной технике, в частности к опрыскивателям и может применяться для защиты
виноградников против вредителей и болезней.
Опрыскиватель с рекуперацией содержит
раму на колесах (1), на которой смонтированы бак (2) для рабочей жидкости с насосом (3) с карданной передачей (4), регулятор давления (8), мультипликатор
(14), центробежный вентилятор (5) с карданной передачей (6) для всасывания капель рабочей жидкости, вертикальную
раму (7), рампу, на которой смонтированы
два мобильных рукава, управляемых двумя гидроцилиндрами, которые подпирают
два горизонтальных воздуховода, подсоединенные к вентилятору (5) для перекачивания потока воздуха и соединенные с
двумя вертикальными воздуховодами с
отверстиями для потока воздуха. К воздуховодам прикреплены две вертикальные
штанги, на которых закреплены распылители. Опрыскиватель еще содержит камеру-уловитель (17) капель неиспользованной рабочей жидкости, расположенную
сзади опрыскивателя перпендикулярно
направлению перемещения и снабженную
крышкой (18), аккумулятором рабочей
жидкости, тремя фильтрами для отселения капель рабочей жидкости и эластичными манжетами, установленными на боковых входах камеры-уловителя (17), по
их периметру. Камера-уловитель (17) соединена с баком (2) через эжектор для
переноса уловленной рабочей жидкости в
бак (2). К крышке (18) камеры-уловителя
(17) закреплены два трубопровода (19)
для высасывания воздуха из камерыуловителя (17), соединенные с вентилятором (5). Воздуховоды выполнены с возможностью установления распылителей
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напротив
боковых
входов
камерыуловителя (17).
Технический результат состоит в увеличении производительности обработки виноградников, сокращении потерь рабочей
жидкости и сокращении полидисперсности
капель.
П. формулы: 3
Фиг.: 5

(11) 273 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 5/04 (2006.01)
(21) s 2010 0005
(22) 2009.12.31
(71)(72)(73) LACUSTA Victor, MD; LITOVCENCO
Anatolii, MD; CEREŞ Victoria, MD; GÎLEA
Angela, MD
(54) Metodă de înregistrare a măsurărilor potenŃialului cognitiv evocat P300
(57) InvenŃia se referă la medicină, în special la
neurologia cognitivă şi este destinată pentru
înregistrarea potenŃialului cognitiv evocat
P300.
Metoda, conform invenŃiei, constă în aceea
că se efectuează înregistrarea latenŃei şi a
amplitudinii potenŃialului cognitiv evocat al
activităŃii bioelectrice a creierului de polaritate pozitivă Р300, iniŃial în stare fizică de repaus, cu ochii închişi, când pacientului i se
transmit timp de un minut sunete scurte de
aceeaşi tonalitate, apoi pe parcursul următorului minut, când i se transmit sunete de o
singură tonalitate şi în ordine aleatorie sunete de înaltă tonalitate, pe care pacientul
trebuie să le numere, după care, pe parcursul următorului minut, când se acŃionează
suplimentar asupra regiunii ochilor cu impulsuri luminoase în ordine aleatorie.
Revendicări: 1
*
*

*
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(54)

(57)

Method for the registration of measurements of the cognitive evoked potential
P300
The invention relates to medicine, namely to
the cognitive neurology and is intended for
registration of cognitive evoked potential
P300.
The method, according to the invention, consists in that it is carried out the registration of
latency and amplitude of cognitive evoked
potential of brain bioelectric activity of positive polarity P300, initially in a state of physical rest, with closed eyes, when the patient is
transmitted within one minute short sounds
of a single tonality, then during the next minute when he is transmitted sounds of a single tonality and in a random order highpitched sounds that the patient should count,
and then during the next minute, when additionally on the region of the eye is acted with
light pulses in a random order.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод регистрации измерений когнитивного вызванного потенциала Р300
Изобретение относится к медицине, а
именно к когнитивной неврологии и предназначено для регистрации когнитивного
вызванного потенциала Р300.
Метод, согласно изобретению, заключается в том, что осуществляют регистрацию
латентности и амплитуды когнитивного
вызванного потенциала биоэлектрической
активности мозга положительной полярности Р300, сначала в состоянии физического покоя с закрытыми глазами, когда
пациенту подаются в течение одной минуты короткие звуки одной тональности, затем в течение следующей минуты, когда
подаются звуки одной тональности и в
случайном порядке звуки высокой тональности, которые пациент должен сосчитать,
после чего в течение следующей минуты,
когда дополнительно на область глаз воздействуют световыми импульсами в случайном порядке.
П. формулы: 1

26

INVENTIONS
(11)
(51)

274 (13) Y
Int. Cl.: B28B 5/04 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
(21) s 2010 0063
(22) 2010.04.15
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) TARNOVSCHI Constantin, MD; CORLĂTEANU Nina, MD; TARNOVSCHI Andrei,
MD; GOLINSCHI Tatiana, MD
(54) InstalaŃie pentru fabricarea blocurilor
compuse de gabarite mari pentru pereŃi
(57) InvenŃia se referă la construcŃie, în special la
instalaŃiile pentru fabricarea blocurilor pentru
pereŃi.
InstalaŃia pentru fabricarea blocurilor compuse de gabarite mari pentru pereŃi include un
post de calibrare a blocurilor mici care conŃine două agregate de calibrare cu dispozitive pentru tăierea transversală a blocurilor mici şi transportoare de evacuare, un
post de formare a rândului de zidărie care
conŃine un jgheab cu ghidaj înclinat, masă
rotativă şi împingător, un ansamblu de aplicare a mortarului care conŃine un ajutaj perforat în formă de U, unit cu o conductă de
presiune a pompei pentru mortar, o cuvă
pentru colectarea surplusului de mortar, un
post de formare a blocului compus care conŃine un fund plat, un ansamblu de turnare a
stratului aparent, un ansamblu de aplicare a
stratului de beton, precum şi un post de întărire, în interiorul căruia este amplasat un
ansamblu care conŃine un banc de asamblare a fragmentelor blocurilor compuse de
gabarite mari şi un buncăr pentru prefabricate şi blocurile finite.
Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Installation for manufacturing largedimensioned composite wall blocks
The invention relates to the construction, in
particular to installations for manufacturing
wall blocks.
The installation for manufacturing largedimensioned composite wall blocks includes
a post for calibration of small blocks containing two calibration units with devices for
cross-cutting of small blocks and outlet conveyors, a post for the formation of the course
of masonry, containing a chamfer with an inclined guide rail, a rotary table and a pusher,
a mortar application unit containing a
U-shaped perforated nozzle, connected to a
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Spălătoria mobilă pentru spălarea şi/sau curăŃarea autoturismelor constă dintr-o remorcă
cu un post de spălare şi un compartiment cu
echipament autonom pentru spălare. Postul
de spălare conŃine o carcasă metalică (4)
montată pe şasiul remorcii şi pe o platformă
portantă (7) în formă de estacadă pentru
amplasarea autoturismului, echipată cu suporturi reglabile şi pe care sunt montate punŃi
laterale (12, 13) şi trape (14, 15) extensibile.
Carcasa metalică (4) este acoperită cu o
prelată şi executată cu posibilitatea extinderii
laterale prin intermediul unor bare verticale
mobile (10) cuplate la grinzile transversale
(11) ale carcasei şi la platforma portantă (7),
sub care este montat un vas de acumulare a
apei reziduale cu peretele superior în formă
de jgheab (17), echipat cu un grilaj, cu un
orificiu de umplere (18) executat cu posibilitatea închiderii acestuia şi cu un racord de
evacuare a apei reziduale acumulate. Totodată, postul de spălare este înzestrat cu o
cameră web (20) şi dispozitive electrice (21)
de iluminare, iar compartimentul cu echipament autonom pentru spălare este executat izolat acustic şi este montat pe bara de
tracŃiune a remorcii.

pressure piping of the mortar pump, a tub to
collect the mortar excess, a post for the formation of a composite block containing a flat
pan, a concrete layer application unit, and a
maturing post, inside which is placed a unit
containing a table for the assembly of parts
of the large dimensioned composite blocks
and a hopper for blanks and finished blocks.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Установка для изготовления крупногабаритных составных стеновых блоков
Изобретение относится к строительству, в
частности к установкам для изготовления
стеновых блоков.
Установка для изготовления крупногабаритных составных стеновых блоков включает пост калибрования мелких блоков,
содержащий два калибровочных агрегата
с устройствами для поперечного разрезания мелких блоков и отводящие транспортеры, пост формирования ряда кладки,
содержащий желоб с наклонной направляющей, поворотный стол и толкатель,
узел нанесения раствора, содержащий
П-образную перфорированную насадку,
соединенную с напорным трубопроводом
раствор-насоса, ванну для сбора излишек
раствора, пост формирования составного
блока, содержащий плоский поддон, узел
укладки лицевого слоя, узел нанесения
бетонного слоя, а также пост вызревания,
внутри которого размещен узел, содержащий стол для сборки частей крупногабаритных составных блоков и бункер для
заготовок и готовых блоков.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11)
(51)

275 (13) Y
Int. Cl.: B60S 3/04 (2006.01)
B60S 1/66 (2006.01)
(21) s 2009 0192
(22) 2009.10.13
(71)(72)(73) DONłU Vitalie, MD
(74) COTRUłA Leonid
(54) Spălătorie mobilă pentru spălarea şi/sau
curăŃarea autoturismelor
(57) InvenŃia se referă la echipamentele pentru
spălarea autoturismelor, şi anume la posturi
mobile de spălare exterioară şi curăŃare interioară a autoturismelor.

Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Mobile washer for washing and/or cleaning of cars
The invention relates to car washing equipments, namely to the mobile posts for exterior
washing and interior cleaning of cars.
The mobile washer for washing and/or cleaning of cars consists of a trailer with a wash
post and a compartment with self-contained
facilities for washing. The wash post comprises a metal carcass (4) mounted on the
chassis of the trailer onto a carrying platform
(7) made in the form of trestlework for placement of the car, equipped with adjustable
supports and on which are mounted extensible side bridges (12, 13) and traps (14, 15).
The metal carcass (4) is covered with a tent
and is made with the possibility of lateral expansion by means of mobile vertical pillars
(10) fixed to the transverse beams (11) of the
carcass and to the carrying platform (7), under
which is mounted an accumulating tank for
used water with the upper wall in the form of
gutter (17), equipped with a grid, with a hole
(18) for the filling made with the possibility of
its closure and with a pipe for drainage of the
accumulated used water. At the same time,
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the wash post is equipped with a web-camera
(20) and lighting electrical equipment (21),
and the compartment with self-contained facilities for washing is made soundproof and
mounted on the trailer gudgeon.
Claims: 2
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Передвижная мойка для мойки и/или
чистки автомобилей
Изобретение относится к оборудованию для
мойки легковых автомобилей, а именно к
передвижным постам наружной мойки и
внутренней чистки легковых автомобилей.
Передвижная мойка для мойки и/или чистки автомобилей состоит из прицепа с
постом для мойки и отсека с автономным
оборудованием для мойки. Пост для мойки содержит металлический каркас (4),
смонтированный на шасси прицепа на несущей платформе (7), выполненной в
форме эстакады для размещения автомобиля, оснащенной регулируемыми опорами, на которой смонтированы выдвижные боковые помосты (12, 13) и трапы (14,
15). Металлический каркас (4) покрыт тентом и выполнен с возможностью бокового
расширения посредством мобильных вертикальных стоек (10), закрепленных к поперечным балкам (11) каркаса и к несущей платформе (7), под которой смонтирован аккумулирующий бак для использованной воды с верхней стенкой в форме
желоба (17), снабженного решеткой, с отверстием (18) для наполнения выполненным с возможностью его укупорки и с патрубком для отвода собранной использованной воды. При этом, пост для мойки
оснащен web-камерой (20) и электрооборудованием (21) для освещения, а отсек с
автономным оборудованием для мойки
выполнен звукоизолированным и смонтирован на цапфе прицепа.
П. формулы: 2
Фиг.: 2
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276 (13) Y
Int. Cl.: C02F 1/48 (2006.01)
C02F 9/12 (2006.01)
B01D 24/00 (2006.01)
B01D 27/00 (2006.01)
(21) s 2010 0083
(22) 2010.04.30
(71)(72)(73) GALUPA Dumitru, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Dispozitiv pentru tratarea magnetică a
apei
(57) InvenŃia se referă la dispozitivele pentru acŃionare asupra lichidului cu ajutorul câmpului
magnetic şi îşi poate găsi aplicare în condiŃii
casnice pentru activarea apei potabile, în special în filtre de tip ulcior.
Dispozitivul conŃine un corp penetrabil la apă,
în care cu joc sunt instalaŃi cu polii orientaŃi
unul spre celălalt doi magneŃi permanenŃi, fiecare dintre magneŃi fiind amplasat într-o capsulă ermetică transparentă pentru acŃiunea
câmpului magnetic. Capsulele pot fi executate
demontabile, iar magneŃii pot fi orientaŃi unul
înspre celălalt cu polii opuşi sau cu polii de
acelaşi fel. Corpul poate fi executat reticulat în
formă de corp de rotaŃie.
Rezultatul constă în simplificarea construcŃiei.
Revendicări: 8
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Device for magnetic treatment of water
The invention relates to devices for action on
liquids by a magnetic field and can be used
in domestic conditions for activation of drinking water, mainly in the jug-type filters.
The device contains a watertight body, in
which are installed with a gap with the poles
facing each other two permanent magnets,
each of which is placed in a transparent
sealed capsule for the action of the magnetic
field. The capsules can be made detachable,
and the magnets can be turned towards each
other with the analogous or opposite poles.
The body may be made latticed in the form of
a body of rotation.
The result consists in the simplification of the
design.
Claims: 8
Fig.: 4
*
*
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Устройство для магнитной обработки
воды
Изобретение относится к устройствам для
воздействия на жидкость магнитным полем и может найти применение в бытовых
условиях для активации питьевой воды,
преимущественно в фильтрах кувшинного
типа.
Устройство содержит водопроницаемый
корпус, в котором с зазором установлены
обращенные друг к другу полюсами два
постоянных магнита, каждый из которых
помещен в прозрачную для воздействия
магнитного поля герметичную капсулу.
Капсулы могут быть выполнены разъемными, а магниты могут быть обращены
друг к другу одноименными или разноименными полюсами. Корпус может быть
выполнен решетчатым в форме тела вращения.
Результат состоит в упрощение конструкции.

unită cu consolele (3) amplasate alăturat ale
acestui nivel, care sunt fixate rigid cu ajutorul
unor bare de torsiune.
În dispozitiv, conform primei variante, consolele (3) sunt executate cu posibilitatea modificării lungimii, iar la capetele lor libere sunt
montate cadre de echilibrare (5), pe fiecare
cadru sunt fixate osiile (6) elementelor de tasat, executate în formă de set de valŃuri cilindrice (7) cu acelaşi diametru şi instalate pe
osie (6) cu posibilitatea rotirii libere de sine
stătătoare.
În dispozitiv, conform variantei a doua, la capetele libere ale fiecărei console de la nivelul
inferior este fixată rigid o osie, pe care cu
posibilitatea rotirii libere este instalat elementul de tasat în formă de trunchi de con, baza
mică a căruia este amplasată de partea arborelui (1).
Dispozitivul poate conŃine valŃuri de completare de formă conică, fixate rigid între ele şi
cu elementul de tasat.
SuprafeŃele frontale ale elementelor de tasat
orientate în afară în dispozitivul, conform
ambelor variante, pot fi executate încovoiate
în afară în direcŃia osiei.

П. формулы: 8
Фиг.: 4

277 (13) Y
Int. Cl.: E01C 19/22 (2006.01)
E01C 19/23 (2006.01)
E01C 19/26 (2006.01)
(21) s 2010 0055
(22) 2010.03.26
(71)(72)(73) BOLGAR Piotr, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Dispozitiv pentru tasarea materialelor
(variante)
(57) InvenŃia se referă la construcŃie, în special la
dispozitive pentru nivelarea şi tasarea acoperirilor rutiere.
Dispozitivul, conform primei şi a doua variante, conŃine montat cu posibilitatea rotirii pe
cadru un arbore de acŃionare vertical (1). Pe
porŃiunea terminală inferioară a arborelui (1)
în două niveluri sunt fixate două grupe de
console (2, 3) orientate radial în direcŃie orizontală, fiecare pereche de console suprapuse este unită cu un mecanism de forŃă în
formă de cilindru hidraulic (4). Consolele (2)
de la nivelul superior sunt fixate rigid pe arbore (1), iar consolele (3) de la nivelul inferior
sunt fixate pe arbore (1) cu ajutorul unei articulaŃii cu axă orizontală. Cilindrii hidraulici (4)
în regimul de lucru al dispozitivului sunt executaŃi în formă de mecanisme hidraulice pentru reîncărcarea elementelor de tasat. Fiecare consolă (3) de la nivelul inferior poate fi

Revendicări: 11
Figuri: 3

(11)
(51)

(54)
(57)

*
* *
Material compaction device (variants)
The invention relates to the construction, in
particular to devices for leveling and compaction of road surfaces.
The device, according to the 1st and 2nd
variants, contains mounted with the possibility of rotation on the frame a drive vertical
shaft (1). At the lower end of the shaft (1) in
two tiers are fixed two groups of cantilevers
(2, 3) radially oriented in the horizontal direction, each pair of overlapped cantilevers is
joined with a power drive in the form of hydraulic cylinder (4). The cantilevers (2) of the
upper tier are rigidly fixed on the shaft (1),
and the cantilevers (3) of the lower tiers are
fixed on the shaft (1) by means of a hinge
with horizontal axis. The hydraulic cylinders
(4) in the operating mode of the device are
made in the form of hydraulic mechanisms
for reloading of sealing elements. Each cantilever (3) of the lower tier may be connected
to the adjacent cantilevers (3) of this tier,
which are rigidly fixed by torsion bars.
In the device, according to the 1st variant,
the cantilevers (3) are made with the possibility of changing the length, and at their free
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виде набора цилиндрических валков (7)
одинакового диаметра и установленных
на оси (6) с возможностью самостоятельного свободного вращения.
В устройстве, согласно 2-му варианту, на
свободных концах каждого кронштейна
нижнего яруса жестко закреплена ось, на
которой с возможностью свободного вращения установлен уплотняющий элемент
в виде усеченного конуса, меньшее основание которого расположено со стороны
вала (1).
Устройство может содержать доборные
конусообразные валки, жестко соединенные между собой и с уплотняющим элементом.
Обращенные наружу торцевые поверхности крайних уплотняющих элементов в
устройстве, согласно обоим вариантам,
могут быть выполнены загнутыми наружу
в сторону оси.

ends are mounted balance frames (5), on
each frame are fixed the axles (6) of the
sealing elements, made in the form of a set
of cylindrical rollers (7) of the same diameter
and installed on the axle (6) with the possibility of an independent free rotation.
In the device, according to the 2nd variant,
on the free ends of each cantilever of the
lower tier is rigidly fixed an axle, on which
with the possibility of free rotation is installed
a sealing element in the form of a truncated
cone, the smaller base of which is placed on
the part of the shaft (1).
The device may contain conical completion
rollers, rigidly fixed between each other and
to the sealing element.
The oriented outside end faces of the sealing
elements in the device, according to both
variants, may be made curved outward in the
direction of the axle.
Claims: 11
Fig.: 3

П. формулы: 11
Фиг.: 3

*
(54)
(57)
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* *
Устройство для уплотнения материалов (варианты)
Изобретение относится к строительству, в
частности к устройствам для выравнивания и уплотнения дорожных покрытий.
Устройство, согласно 1-му и 2-му вариантам, содержит смонтированный с возможностью вращения на раме приводной вертикальный вал (1). На нижнем концевом
участке вала (1) в два яруса закреплены
две группы радиально ориентированных в
горизонтальном направлении кронштейнов (2, 3), каждая пара из расположенных
друг над другом кронштейнов соединена
силовым приводом в виде гидроцилиндра
(4). Кронштейны (2) верхнего яруса закреплены на валу (1) жестко, а кронштейны (3) нижнего яруса закреплены на валу
(1) при помощи шарнира с горизонтальной
осью. Гидроцилиндры (4) в рабочем режиме устройства выполнены в виде гидродогружателей уплотняющих элементов.
Каждый кронштейн (3) нижнего яруса может быть соединен с рядом расположенными кронштейнами (3) этого яруса, которые жестко закреплены торсионами.
В устройстве, согласно 1-му варианту,
кронштейны (3) выполнены с возможностью изменения длины, а на их свободных
концах смонтированы балансирные рамы
(5), на каждой раме закреплены оси (6)
уплотняющих элементов, выполненных в

(11)
(51)

278 (13) Y
Int. Cl.: G01N 21/64 (2006.01)
G09B 23/22 (2006.01)
(21) s 2010 0024
(22) 2010.02.10
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) CHIRIłA Arcadi, MD; CORŞAC Oleg, MD
(54) Metodă de măsurare a dimensiunilor microobiectelor
(57) InvenŃia se referă la cercetarea materialelor
cu ajutorul mijloacelor optice, în special la
metode de măsurare a dimensiunilor microobiectelor.
Metoda de măsurare a dimensiunilor microobiectelor constă în aceea că microobiectul

INVENłII
se iluminează cu un rastru interferenŃial cu o
perioadă cunoscută, format în rezultatul interferenŃei fluxurilor de raze laser В1 şi В2,
apoi imaginea reŃelei interferenŃiale mărită
preliminar se proiectează pe un purtător pentru înregistrarea hologramei microobiectului,
se amplasează microobiectul în plan focal a
obiectivului microscopului pe purtătorul pentru înregistrarea hologramei, se proiectează
imaginea mărită a microobiectului cu aplicarea rastrului interferenŃial de referinŃă, format de fluxurile В1 şi В2, apoi imaginea restabilită a microobiectului se proiectează pe
ecranul calculatorului. Dimensiunile microobiectului se determină reieşind din valorile
hologramei înregistrate a rastrului interferenŃial cu perioada cunoscută.
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Method for measuring the size of microobjects
The invention relates to the investigation of
materials by optical means, in particular to
methods for measuring the size of microobjects.
The method for measuring the size of microobjects consists in that the micro-object is illuminated with an interference raster with a
known period, formed by the interference of
laser beams B1 and B2, then the preenlarged image of the interference pattern is
projected onto a micro-object hologram recording carrier, the micro-object is placed in
the focal plane of the microscope lens on the
hologram registration carrier, it is projected
the magnified image of the micro-object overlaying the reference interference raster,
formed by the laser beams B1 and B2, then
the reconstructed image of the micro-object
is projected onto a computer screen. The
sizes of the micro-object are determined proceeding from the values of the recorded
hologram of the interference raster with a
known period.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Метод измерения размеров микрообъектов
Изобретение относится к исследованию
материалов с помощью оптических
средств, в частности к методам измерения размеров микрообъектов.
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Метод измерения размеров микрообъектов состоит в том, что микрообъект освещается интерференционным растром с
известным периодом, сформированным в
результате интерференции лазерных пучков В1 и В2, затем предварительно увеличенное изображение интерференционной
картинки проецируется на носитель для
регистрации голограммы микрообъекта,
размещается микрообъект в фокальной
плоскости объектива микроскопа на носитель для регистрации голограммы, проецируется увеличенное изображение микрообъекта с наложением опорного интерференционного растра, сформированное
лазерными пучками В1 и В2, затем восстановленное изображение микрообъекта
проецируется на экран компьютера. Размеры микрообъекта определяются исходя
из значений зарегистрированной голограммы интерференционного растра с известным периодом.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 279 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
(21) s 2010 0035
(22) 2010.03.26
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD; NICOLAEV Pavel, MD
(54) ImpedanŃmetru
(57) InvenŃia se referă la tehnica de măsurare şi
radiotehnică şi poate fi utilizată pentru măsurarea cu precizie înaltă a componentelor impedanŃei.
ImpedanŃmetrul conŃine un generator de
semnal (1), conectat în serie cu un rezistor
(2), un convertor de impedanŃă (5) cu două
contacte de ieşire şi două intrări, conectat cu
un contact de ieşire împreună cu o clemă de
ieşire a generatorului (1) la masă, două
cleme (3, 4) pentru conectarea obiectului
măsurat, conectate respectiv la al doilea contact al rezistorului (2) şi la al doilea contact
de ieşire al convertorului (5), un amplificator
(6), conectat cu un contact de intrare la
punctul comun al rezistorului (2) şi clemei (3)
pentru conectarea obiectului măsurat, iar cu
al doilea contact de intrare − la masă, două
comparatoare (7, 8), conectate cu intrările
respectiv la ieşirea amplificatorului (6) şi la
un punct de referinŃă al convertorului (5), precum şi un bloc de comandă (9) cu două ie-
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şiri, conectate la intrările convertorului (5). În
calitate de convertor de impedanŃă (5) se
utilizează un convertor cu reglare independentă a componentelor activă şi reactivă
ale impedanŃei reproduse, iar în calitate de
punct de referinŃă al convertorului (5) se
utilizează punctul circuitului convertorului, în
care faza semnalului coincide cu faza căderii
de tensiune pe componenta reactivă a impedanŃei reproduse. Blocul de comandă (9)
este dotat cu două intrări, conectate la ieşirile
comparatoarelor (7, 8).
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Impedance meter
The invention relates to measuring equipment and radio engineering and can be used
to measure with high precision impedance
components.
The impedance meter contains a signal generator (1), connected in series to a resistor
(2), an impedance converter (5) with two output contacts and two inputs, having one output contact connected to one output terminal
of the generator (1) to the common wire, two
terminals (3, 4) to connect the measured object, connected respectively to the second
contact of the resistor (2) and the second output contact of the converter (5), an amplifier
(6), having one input contact connected to the
common point of resistor (2) and terminal (3)
to connect the measured object, and the second output contact − to the common wire, two
comparators (7, 8), having their inputs connected respectively to the output of the amplifier (6) and to a reference point of the converter (5), and a control unit (9) with two outputs, connected to the inputs of the converter
(5). As an impedance converter (5) is used a
converter with independent regulation of active and reactive components of the reproducible impedance, and as a reference point
of the converter (5) is used the point of the
converter circuit, in which the signal phase coincides with the phase of voltage drop across
the reactive component of the reproducible
impedance. The control unit (9) is provided
with two inputs, connected to the outputs of
the comparators (7, 8).
Claims: 1
Fig.: 1
*
*
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(54)
(57)

Измеритель импеданса
Изобретение относится к измерительной
технике и радиотехнике и может быть использовано для измерения с высокой точностью составляющих импеданса.
Измеритель импеданса содержит генератор сигналов (1), включенный последовательно с резистором (2), конвертор импеданса (5) с двумя выходными контактами и
двумя входами, подключенный одним выходным контактом совместно с одной выходной клеммой генератора (1) к общему
проводу, две клеммы (3, 4) для подключения измеряемого объекта, подключенные
соответственно ко второму контакту резистора (2) и ко второму выходному контакту
конвертора (5), усилитель (6), подключенный одним входным контактом к общей
точке резистора (2) и клеммы (3) для подключения измеряемого объекта, а вторым
входным контактом − к общему проводу,
два компаратора (7, 8), подключенные входами соответственно к выходу усилителя
(6) и к опорной точке конвертора (5), а также блок управления (9) с двумя выходами,
подключенными ко входам конвертора (5).
В качестве конвертора импеданса (5) используется конвертор, с независимым регулированием активной и реактивной составляющих воспроизводимого импеданса,
а в качестве опорной точки конвертора (5)
используется точка цепи конвертора, в которой фаза сигнала совпадает с фазой падения напряжения на реактивной составляющей воспроизводимого импеданса.
Блок управления (9) снабжен двумя входами, подключенными к выходам компараторов (7, 8).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11)
(51)

280 (13) Y
Int. Cl.: H01B 13/06 (2006.01)
H01B 13/14 (2006.01)
C01B 19/02 (2006.01)
(21) s 2009 0232
(22) 2009.12.22
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI,
MD
(72) BODIUL Pavel, MD; NICOLAEVA Albina,
MD; KONOPKO Leonid, MD; BONDARCIUC
Nicolae, MD
(54) Procedeu de confecŃionare a microfirului
de Te în izolaŃie de sticlă
(57) InvenŃia se referă la confecŃionarea microfirelor
în izolaŃie de sticlă şi poate fi utilizată în electronică şi la fabricarea termoelectrozilor pentru
traductorii termoelectrici.
Procedeul de confecŃionare a microfirului de Te
în izolaŃie de sticlă constă în înmuierea preformei
de Te şi întinderea ei în izolaŃie de sticlă. Alăturat
zonei de întindere a microfirului cu o sobă se
menŃine o temperatură de 430…440°C, ce condiŃionează solidificarea mai întâi a microfirului de
Te, apoi a izolaŃiei de sticlă.
Rezultatul invenŃiei este confecŃionarea microfirelor de Te în izolaŃie de sticlă de calitate
înaltă cu diametrul de 50…100 µm şi lungimea
de 3…15 cm.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for manufacture of Te microwire
in glass insulation
The invention relates to the manufacturing of
microwires in glass insulation and can be
used in electronics and in the manufacturing
of thermoelectrodes for thermoelectric sensors.
The process for manufacture of Te microwire
in glass insulation consists in softening the
Te sample and its pulling in glass insulation.
Near the microwire pulling zone through the
furnace is maintained a temperature of
430…440°C, which causes the solidification
firstly of Te microwire, and then of glass insulation.
The result of the invention is to obtain Te microwires in glass insulation of high quality
with a diameter of 50 …100 µм and a length
of 3…15 cm.
Claims: 1
*
*

*

(54)
(57)

Способ изготовления микропровода из
Те в стеклянной изоляции
Изобретение относится к изготовлению
микропровода в стеклянной изоляции и
может быть использовано в электронике и
в изготовлении термоэлектродов для термоэлектрических датчиков.
Способ изготовления микропровода из Те в
стеклянной изоляции состоит в размягчении навески из Те и ее вытягивание в стеклянной изоляции. Рядом с зоной вытягивания микропровода посредством печи поддерживается температура 430…440°С, что
обуславливает затвердевание сначала
микропровода из Те, а затем стеклянной
изоляции.
Результатом изобретения является получение микропроводов из Те в стеклянной
изоляции высокого качества диаметром
50…100 µм и длиной 3…15 см.
П. формулы: 1

(11)
(51)

281 (13) Y
Int. Cl.: H02M 3/337 (2006.01)
H02M 7/523 (2006.01)
(21) s 2009 0201
(22) 2009.10.23
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI,
MD
(72) PENIN Alexandr, MD; PARHOMENCO
Vadim, MD; CIJOVA Galina, MD
(54) Convertor de tensiune cu rezonanŃă reglabil
(57) InvenŃia se referă la electrotehnică şi este
destinată realizării convertoarelor de tensiune cu rezonanŃă reglabile, de înaltă putere,
ieftine şi eficiente, având aplicare diferită, şi
anume a dispozitivelor de încărcare, invertoarelor de sudat, instalaŃiilor de încălzire inductivă.
Convertorul de tensiune cu rezonanŃă reglabil conŃine un modul de convertare (1),
care include un generator de impulsuri de
comutaŃie (12), ieşirile căruia sunt conectate
la intrările unei rame semipunte cu tranzistoare (6, 7), conectate cu prima ieşire la
prima ieşire a unei surse de alimentare (4),
iar cu a doua − prin două bobine de reactanŃă cu rezonanŃă (8, 9), unite consecutiv, la
a doua ieşire a sursei de alimentare (4).
Modulul (1) mai include un condensator cu
rezonanŃă (10), unit cu prima ieşire la ieşirea
de mijloc a ramei semipunte cu tranzistoare
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(6, 7), iar cu a doua − prin prima bobină primară (11) a unui transformator (3) cu sarcină
la ieşirea de mijloc a bobinelor de reactanŃă
cu rezonanŃă (8, 9). Convertorul de tensiune
este dotat suplimentar cu un al doilea modul
de convertare (2), similar primului şi conectat
paralel acestuia, condensatorul cu rezonanŃă
a căruia este conectat prin a doua bobină
primară (13) a transformatorului (3) la ieşirea
de mijloc a bobinelor de reactanŃă cu rezonanŃă ale modulului (2). Convertorul de tensiune mai este dotat cu un bloc de sincronizare (5), ieşirile căruia sunt conectate la intrările modulelor de convertare (1, 2).
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Adjustable resonant voltage converter
The invention relates to electrical engineering
and is designed to create powerful low-cost
and effective adjustable resonant voltage
converters of various applications, namely
battery chargers, welding inverters, induction
heating plants.
The adjustable resonant voltage converter
contains a converter module (1), which includes a commutation pulse generator (12),
the outputs of which are connected to the inputs of a half-bridge transistor rack (6, 7),
having its first lead connected to the first lead
of a power source (4) and the second lead −
through two resonant jet throttles (8, 9), connected in series, to the second lead of the
power source (4). The module (1) also includes a resonant capacitor (10), having its
first lead connected to the average lead of
the half-bridge transistor rack (6, 7) and the
second lead − through the first primary winding (11) of a transformer (3) with load to the
average lead of the resonant jet throttles (8,
9). The voltage converter is additionally
equipped with a second converter module
(2), similar to the first and connected in parallel to it, the resonant capacitor of which
through the second primary winding (13) of
the transformer (3) is connected to the average lead of the resonant jet throttles of the
module (2). The voltage converter is also
equipped with a timing unit (5), the outputs of
which are connected to the inputs of the converter modules (1, 2).
Claims: 1
Fig.: 2
*
*
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(54)
(57)

Регулируемый резонансный преобразователь напряжения
Изобретение относится к электротехнике
и предназначено для создания мощных
дешевых и эффективных регулируемых
резонансных преобразователей напряжения различного применения, а именно зарядных устройств, сварочных инверторов,
установок для индукционного нагрева.
Регулируемый резонансный преобразователь напряжения содержит один преобразовательный модуль (1), который включает генератор импульсов коммутации (12),
выходы которого подключены к входам
полумостовой стойки транзисторов (6, 7),
подключенной первым выводом к первому
выводу источника питания (4), а вторым −
через два соединенных последовательно
резонансных реактивных дросселей (8, 9),
ко второму выводу источника питания (4).
Модуль (1) также включает резонансный
конденсатор (10), соединенный первым
выводом к среднему выводу полумостовой стойки транзисторов (6, 7), а вторым −
через первую первичную обмотку (11)
трансформатора (3) с нагрузкой к среднему выводу резонансных реактивных дросселей (8, 9). Преобразователь напряжения дополнительно снабжен вторым преобразовательным модулем (2), аналогичным первому и подключенным параллельно ему, резонансный конденсатор которого через вторую первичную обмотку
(13) трансформатора (3) подключен к
среднему выводу его резонансных реактивных дросселей модуля (2). Преобразователь напряжения также снабжен блоком
синхронизации (5), выходы которого подключены к входам преобразовательных
модулей (1, 2).
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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(11)
(51)

282 (13) Y
Int. Cl.: H03B 7/14 (2006.01)
A61N 1/02 (2006.01)
A61N 5/04 (2006.01)
H03B 19/14 (2006.01)
(21) s 2009 0151
(22) 2009.08.11
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI,
MD
(72) SAINSUS Iurii, MD; SIDORENCO Anatol,
MD; CONEV Alexei, MD; RUSSEV Iurii, MD;
POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; BABAC
Vladimir, MD
(54) Dispozitiv de emitere a undelor electromagnetice de frecvenŃă foarte înaltă
(57) InvenŃia se referă la electronică şi poate fi
aplicată în dispozitivele medicale.
Dispozitivul de emitere a undelor electromagnetice de frecvenŃă foarte înaltă include
un generator de unde electromagnetice de
frecvenŃă foarte înaltă, un ghid de unde (8)
dreptunghiular cav închis la un capăt, iar alt
capăt este executat în formă de antenă.
Generatorul conŃine o carcasă (6) metalică
cu o cavitate rezonantă, în care este montată
o diodă Gunn (7), borna minus a acesteia fiind unită mecanic cu carcasa (6) generatorului, în care este instalat un şurub de reglare
(5) a frecvenŃei oscilaŃiilor, iar borna plus
este unită cu un capăt al unei tije metalice
(3), celălalt capăt al căreia este conectat la
un filtru dielectric (2) de joasă frecvenŃă şi la
o sursă de alimentare. În ghidul de unde (8)
şi carcasa (6) generatorului este executat
câte un orificiu, în care este amplasat printr-o
bucşă dielectrică (9) un transmiŃător (4) de
unde elctromagnetice din cavitatea carcasei
(6) generatorului în cavitatea ghidului de
unde (8).
Rezultatul invenŃiei constă în stabilizarea
frecvenŃei şi a puterii generatorului de microunde în funcŃie de temperatură, umiditate
şi sarcini mecanice.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*

(54)
(57)

Device for emission of electromagnetic
microwaves
The invention relates to electronics and can
be used in medical devices.
The device for emission of electromagnetic
microwaves includes a generator of electromagnetic microwaves, a hollow rectangular
waveguide (8) with one closed end and the
other end is made in the form of an antenna.
The generator includes a metal frame (6)
with a resonant cavity, in which is mounted a
Gunn diode (7), the minus output of which is
mechanically connected to the body (6) of
the generator, wherein is installed a screw
(5) regulating the frequency oscillations, and
the plus output has one end connected to a
metal rod (3), the other end of which is connected to a low-frequency dielectric filter (2)
and a power source. In the waveguide (8)
and frame (6) of the generator is made a
hole, wherein is installed through a dielectric
sleeve (9) a transmitter (4) of electromagnetic waves from the cavity of the generator
frame (6) into the cavity of the waveguide (8).
The result of the invention is to stabilize the
frequency and power of microwave generator
depending on the temperature, humidity and
mechanical loads.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Устройство для излучения электромагнитных волн ультравысоких частот
Изобретение относится к электронике и
может быть применено в медицинских
устройствах.
Устройство для излучения электромагнитных волн ультравысоких частот включает
генератор электромагнитных волн ультравысоких частот, полый прямоугольный
волновод (8) с одним закрытым концом, а
другой конец выполнен в виде антенны.
Генератор включает металлический каркас (6) с резонирующей полостью, в которой смонтирован диод Ганна (7) вывод
минус которого механически соединен с
корпусом (6) генератора, в котором установлен регулирующий частоту колебаний
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винт (5), а вывод плюс соединен с одним
концом металлического стержня (3), другой конец которого подключен к диэлектрическому фильтру (2) низкой частоты и
к источнику питания. В волноводе (8) и
каркасе (6) генератора выполнено по отверстию, в которых установлен посредством диэлектрической втулки (9) передатчик (4) электромагнитных волн из полости
каркаса (6) генератора в полость волновода (8).
Результат изобретения состоит в стабилизации частоты и мощности микроволнового генератора в зависимости от температуры, влажности и механических нагрузок.

36

INVENTIONS
П. формулы: 1
Фиг.: 1

INVENłII

MD - BOPI 9/2010

FG4A Lista brevetelor de invenŃie eliberate la 2010.08.31
Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării 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 menŃiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1

2
MD

3
3989

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
G2

2

MD

4003

G2

3

MD

4004

C2

4

MD

4005

C2

5

MD

4006

C2

6

MD

4007

C2

7

MD

4009

C2

8

MD

4010

G2

9

MD

4011

C2

10

MD

4013

G2

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

5
A63B 71/02 (2006.01)
A63B 71/06 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)
G07C 1/14 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61K 127/00 (2006.01)
A61K 135/00 (2006.01)
A61K 131/00 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
B23H 3/04 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
B23H 9/16 (2006.01)
B23H 9/18 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)
B23H 9/00 (2006.01)
B23H 7/34 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)
B23H 1/04 (2006.01)
B23H 1/06 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/395 (2006.01)
A61K 31/4045 (2006.01)
A61K 31/435 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
C30B 29/16 (2006.01)
C30B 29/64 (2006.01)
C30B 33/02 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
E02D 5/34 (2006.01)
E02D 13/00 (2006.01)
H01L 21/3215 (2006.01)
H01B 13/00 (2008.01)
H01B 13/06 (2008.01)
H01L 35/00 (2008.01)
G01R 33/02 (2008.01)
G01R 29/06 (2008.01)
G01R 33/035 (2008.01)
C01G 29/00 (2006.01)
C01G 49/00 (2008.01)
C22C 1/02 (2008.01)
C22C 12/00 (2008.01)

6
a 2008 0149

7
2008.05.30

8
12/2009

a 2008 0246

2008.09.26

1/2010

a 2009 0107

2009.10.16

1/2010

a 2008 0270

2008.10.30

1/2010

a 2007 0286

2007.10.26

1/2010

a 2007 0347

2007.12.26

1/2010

a 2008 0198

2008.07.15

1/2010

a 2007 0334

2007.12.12

1/2010

a 2009 0086

2009.08.26

1/2010

a 2007 0296

2007.10.31

1/2010
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INVENTIONS

FG9Y Lista brevetelor de invenŃie de scurtă durată
eliberate la 2010.08.31
Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării 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
menŃiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

38

(11) Nr.
brevet

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
118

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
Z

2
3

MD
MD

124
126

Z
Z

4

MD

127

Z

5

MD

128

Z

6

MD

129

Z

7

MD

131

Z

8

MD

133

Z

9
10

MD
MD

134
135

Z
Z

11

MD

136

Z

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

5
A61K 31/545 (2006.01)
A61K 33/14 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61K 47/08 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61K 33/14 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
C01B 13/00 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
A61L 9/22 (2006.01)
B01D 46/54 (2006.01)
F21K 7/00 (2006.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
H01L 33/00 (2006.01)
A61M 27/00 (2006.01)
A61M 31/00 (2006.01)
C02F 1/42 (2006.01)
C02F 1/463 (2006.01)
C02F 5/04 (2006.01)
C02F 5/14 (2006.01)
C02F 5/02 (2006.01)
C09C 1/26 (2006.01)
C09C 3/04 (2006.01)
C12F 3/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
E04B 2/02 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
F24J 2/00 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/50 (2006.01)
H02M 3/337 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)

6
s 2009 0148

7
2009.07.31

8
12/2009

s 2009 0048
s 2009 0149

2009.04.08
2009.07.31

1/2010
1/2010

s 2009 0202

2009.10.23

1/2010

s 2009 0093

2009.05.21

1/2010

s 2009 0028

2009.02.26

1/2010

s 2009 0043

2009.03.30

1/2010

s 2009 0090

2009.05.18

1/2010

s 2009 0088
s 2009 0131

2009.05.18
2009.07.10

1/2010
1/2010

s 2009 0017

2009.02.06

1/2010
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

T

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

П

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

39

MD - BOPI 9/2010

PLANT VARIETIES

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
PLANT VARIETIES PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
Plant variety patent applications
Заявки на патенты на сорта растений
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорта растений
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорта растений
FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase
Withdrawn plant variety patent applications
Отозванные заявки на патенты на сорта растений
FC9E Cereri de brevet pentru soi de plantă respinse
Rejected plant variety patent applications
Отклоненные заявки на патенты на сорта растений
MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă
Nullity of a plant variety patent
Аннулирование патента на сорт растения
MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru soi de plantă
Termination of rights in a plant variety patent
Прекращение действия прав на патент на сорт растения
MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă
Surrender of a plant variety patent
Отказ от патента на сорт растения
HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă
Restoration of plant variety patents
Восстановление патентов на сорта растений
FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel recapitulativ)
List of protected plant varieties (recapitulative table)
Перечень охраняемых сортов растений (сводная таблица)
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FF9E Brevete pentru soiuri de plante acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорта растений
Nr.
crt.

Nr. cererii /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul
de brevet /
Data acordării

No.

Application
number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent
number /
Date of grant

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Наименование
сорта

2
v 2002 0016 /
2002.07.19

3
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A
PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI,
MD

Название вида
(Ботанический
таксон)
4
ARAHIDE
(Arachis hypogaea L.)

5
FAZENDA 1

Номер патента/
Дата предоставления
6
76 / 2010.09.30

FAZENDA 2

77 / 2010.09.30

1
1

b. CELAC Valentin,MD
2

v 2002 0017 /
2002.07.19

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A
PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI,
MD
b. CELAC Valentin, MD

Groundnut
(Arachis hypogaea L.)
Арахис
(Arachis hypogaea L.)
ARAHIDE
(Arachis hypogaea L.)
Groundnut
(Arachis hypogaea L.)
Арахис
(Arachis hypogaea L.)
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PLANT VARIETIES

FG9E Brevete pentru soiuri de plante eliberate la 2010.08.31 /
Plant variety patents issued on 2010.08.31 /
Выданные патенты на сорта растений 2010.08.31
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 2004 0002 /
2003.12.29

2

3
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v 2004 0003 /
2003.12.29

v 2005 0008 /
2005.01.25

3
a. INSTITUłIA PUBLICĂ
"INSTITUTUL ŞTIINłIFICOPRACTIC DE FITOTEHNIE",
MD

4
GRÂU DE TOAMNĂ
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)

b. POSTOLATII Alexei, MD;
GAINA Lidia, MD;
UNTILĂ Ilie, MD;
ATANOV Lilia, MD;
CORNIEł Svetlana, MD;
VRONSCHIH Mihail, MD;
MAGALEAS Boris, MD;
MAZUR Leonid, MD
a. INSTITUłIA PUBLICĂ
"INSTITUTUL ŞTIINłIFICOPRACTIC DE FITOTEHNIE",
MD

WINTER WHEAT
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)

5
AVANTAJ

6
65 / 2010.04.30

ACCENT

66 / 2010.04.30

BAŞTINA

67 / 2010.04.30

Озимая пшеница
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)
GRÂU DE TOAMNĂ
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)

b. POSTOLATII Alexei, MD;
GAINA Lidia, MD;
UNTILĂ Ilie, MD;
BUGA Iulia, MD;
TARAN Mihail, MD;
STAVĂR Lidia, MD;
ZAIłEV Vladimir, MD;
MAGALEAS Boris, MD
a. INSTITUłIA PUBLICĂ
"INSTITUTUL ŞTIINłIFICOPRACTIC DE FITOTEHNIE",
MD

WINTER WHEAT
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)

b. POSTOLATII Alexei, MD;
GAINA Lidia, MD;
UNTILĂ Ilie, MD;
TARAN Mihail, MD;
ATANOV Lilia, MD;
STAVĂR Lidia, MD;
MAGALEAS Boris, MD;
ZAIłEV Vladimir, MD

WINTER WHEAT
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)

Озимая пшеница
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)
GRÂU DE TOAMNĂ
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)

Озимая пшеница
(Triticum aestivum L.
var. erythrospermum)

MĂRCI
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III
Mărci / Trademarks
rotecŃia 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 protecŃia 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.

P

În prezenta SecŃiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile
reînnoite prin procedura naŃională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaŃională 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 InternaŃionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările internaŃionale
noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acŃiuni ce se referă la
înregistrările internaŃionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele
http://www.wipo.int/madridgazette/fr/index.html, http://www.wipo.int/madridgazette/en/index.html sau
http://www.wipo.int/madridgazette/es/index.html şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

T

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

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

Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecŃia 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 conŃină 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 observaŃii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziŃie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege.

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks an application
for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in person or through a representative.
The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 30
of the Law.

Any interested person may to file with AGEPI the reasoned observations concerning rejection of the
filed application in accordance with the Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition against registration of a trademark on the ground of provisions of the Art. 8 of the Law within three months following
the date of publishing the data concerning the filed application.
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(210) 026899
(220) 2010.03.12
(730) APACER TEHNOLOGY INC., TW
3F., NO. 83, KEWANG RD., LONGSTAN
TOWNSHIP, TAOYUAN COUNTRY 325,
TAIWAN (R.O.C.)
(540)

(511) NCL(9)
09 - dispozitive de memorie pentru calculatoare;
dispozitive de memorie operative; module ale
dispozitivelor de memorie operative; dispozitive
de memorie dinamice cu alegere arbitrară; module ale dispozitivelor de memorie dinamice cu
alegere arbitrară; unităŃi de discuri pentru calculatoare; unităŃi de discuri dure; flash drive (suporturi de păstrare a datelor); unităŃi de stocare
solid-state; module ale discurilor solid-state;
cipuri ale discurilor solid-state; memorie flash;
cartele de memorie flash; carduri de memorie
(memory stick); dispozitive funcŃionale multimedia; playere/recordere pentru discuri optice;
playere
audio/recordere
digitale;
video
playere/recordere digitale; camere digitale; cadre foto digitale; circuite integrate; microunităŃi
de control; dispozitive periferice de calculatoare, şi anume cititoare ale cartelelor de memorie,
adaptoare pentru cartelele de memorie, hub-uri
USB, transivere USB fără fir, camere web USB,
mausuri; presentere, dispozitive de transmitere
a datelor, dispozitive de păstrare a datelor conectate la reŃea; software de calculatoare, şi
anume software referitoare la memorie şi păstrare; sisteme de calculatoare pentru dispozitivele electronice, şi anume calculatoare portabile, calculatoare de masă, căşti telefonice portabile, dispozitive portabile de calculat; aparate
de joc adaptate pentru utilizarea cu calculatoare; aparate de navigaŃie pentru vehicule (calculatoare on-board); telefoane portabile; dispozitive de digitizare a imaginilor video, şi anume
mini DV, video recordere digitale, camere IP;
încărcătoare de energie, şi anume încărcătoare
ale acumulatoarelor, adaptoare USB ale sursei
de alimentare, dispozitive de încărcare fără fir,
încărcătoare solare; accesorii audio/video, şi
anume cabluri HDMI, căşti; adaptoare pentru
memoria flash; dispozitive de telecomunicaŃie
cu şi fără fir.

MD -BOPI 9/2010
(210) 026940
(220) 2010.03.24
(730) Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, GB
Chivas House, 72 Chancellors Road, London,
W6 9RS, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 026941
(220) 2010.03.24
(730) The Glenlivet Distillers Limited, GB
Chivas House, 72 Chancellors Road, London,
W6 9RS, Regatul Unit, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 026963
(220) 2010.04.13
(730) Abbott Medical Optics Inc., US
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162,
Santa Ana, California 92705-4933, Statele
Unite ale Americii
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(210) 027005
(220) 2010.04.23
(730) CHIRMICI Denis, MD
Str. Limbii Materne nr. 17,
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova
GARANINA Cristina, MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap. 10,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate pentru îngrijirea lentilelor de contact, inclusiv soluŃii pentru dezinfectarea, curăŃarea, udarea, amortizarea, îmbibarea, înmuierea, depozitarea şi/sau clătirea lentilelor
de contact.

(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).
(210) 026984
(220) 2010.04.21
(730) Ştiri Media Grup S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

divertisment;

activităŃi

42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaŃie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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(210) 027007
(220) 2010.04.27
(730) CIOBANU Lilian, MD
Drumul Schinoasei nr. 1, bloc 4, ap. 9,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcŃie metalice; construcŃii 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;
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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice;

MĂRCI
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine.

MD -BOPI 9/2010
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.18; 24.09.02; 27.05.22.

(210) 027021
(220) 2010.04.22
(730) JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.,
a Delaware corporation, US
4040 Civic Center Drive, San Rafael, Suite 528,
California 94903, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 027029
(220) 2010.04.27
(730) BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027036
(220) 2010.04.26
(730) POSTOLACHI Alexei, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 9, ap. 58,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice, inclusiv alcool distilat.
(531) CFE(5) 25.01.09; 25.01.15; 26.01.18; 27.05.09.

(210) 027028
(220) 2010.04.27
(730) KAVPEN S.R.L., MD
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 027042
(220) 2010.04.27
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(210) 027043
(220) 2010.04.27
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, maro de diferite nuanŃe, galben, verde, roşu, auriu, albastru.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, îngheŃată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oŃet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaŃă;

(591) Culori revendicate: maro, alb, auriu, roşu, verde.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, îngheŃată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oŃet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaŃă;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.
(531) CFE(5) 01.15.09; 05.07.06; 08.01.18; 08.01.22;
08.03.01; 26.01.18; 27.05.03; 29.01.15.
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.
(531) CFE(5) 05.07.06; 08.01.22; 26.01.18; 27.05.03;
29.01.15.

MĂRCI
(210) 027044
(220) 2010.04.27
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, auriu,
maro, verde.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, îngheŃată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oŃet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaŃă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.
(531) CFE(5) 05.07.06; 05.07.08; 08.03.01; 26.01.18;
27.05.03; 29.01.15.

MD -BOPI 9/2010
(210) 027045
(220) 2010.04.27
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, galben, albastrudeschis, albastru-închis, roşu, auriu, negru.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, îngheŃată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oŃet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaŃă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.
(531) CFE(5) 27.05.03; 01.01.02; 01.01.20; 03.13.01;
04.05.05; 25.01.06; 26.01.18; 29.01.15.
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(210) 027046
(220) 2010.04.27
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, auriu,
bej.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, îngheŃată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oŃet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaŃă;

TRADEMARKS
(210) 027054
(220) 2010.04.27
(730) TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: gri, gri-deschis, oranj.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii
prestate de supermarketuri, hipermarketuri,
buticuri şi magazine;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.

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

(531) CFE(5) 01.01.10; 01.15.09; 05.07.08; 26.01.18;
27.05.03; 29.01.15.

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 29.01.13.

(210) 027055
(220) 2010.04.27
(730) POJOGA Cătălina, MD
Str. Jukovski nr. 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

52

MĂRCI
(511) NCL(9)
14 - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;

MD -BOPI 9/2010
(540)

25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializare produselor din clasele 14 şi 25 în
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi
magazine; servicii prestate de supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri şi magazine.

(210) 027056
(220) 2010.04.27
(730) CEBANU Alexandru, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 9, ap. 24,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(9)
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaŃie, referitoare
la acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 27.05.09; 29.01.12.

(210) 027073
(220) 2010.04.29
(730) Marpal SA Administracao e Participacoes,
BR
Av. Cristovao Colombo, 2834, Sala 901, CEP
90560-002-Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
Brazilia
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseŃii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 027058
(220) 2010.04.28
(730) EREMIA Andrei, MD
MD-2081, Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
12 - benzi de rulare a pneurilor prevulcanizate;
bandă de rulare pentru reşapare;
17 - cauciuc sub formă de benzi şi orbicushion
(compus de cauciuc nevulcanizat sub formă
de folii sau benzi pentru reşaparea pneurilor);
gumă tampon (compus de cauciuc nevulcanizat folosit între anvelopă şi husa acesteia), coli de cauciuc, căptuşeală pentru pereŃi,
cauciuc gros, gumă tampon pentru cabluri
extrudate; anvelope folosite în procesele de
reşapare la rece (compus de cauciuc vulcanizat); cameră de aer pentru montare (compus
de cauciuc vulcanizat folosit la umflarea pneurilor în timpul procesului de reşapare); Vulk
Flap şi Protefort Flap (compus din cauciuc
vulcanizat protector folosit ca protecŃie pentru
camere de pneuri/airbaguri în procesul de
reşapare); tampoane din cauciuc; peticecompus din cauciuc vulcanizat folosit la repa-
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rarea pneurilor şi a camerelor de aer; garnituri
de reparaŃii - articole de reparaŃii şi garnituri
pentru repararea camerelor de pneuri ale
bicicletelor şi motocicletelor; produse de izolare pentru reparaŃii (compuşi de izolare pentru
îmbinări); benzi de reparare (compuşi de cauciuc vulcanizat folosit la repararea şi înnădirea benzilor transportoare).

(210) 027074
(220) 2010.04.29
(730) Marpal SA Administracao e Participacoes,
BR
Av. Cristovao Colombo, 2834, Sala 901, CEP
90560-002-Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
Brazilia
(540)

(511) NCL(9)
01 - clei vulk (clei sau adeziv folosit pentru reşaparea pneurilor şi în procesele de reparare cu
aer cald); solvent solvulk (solvent folosit la
diluarea cleiului); produse chimice de curăŃare
bufpal (produse pentru degresare folosite în
procesele de fabricare); catalizator (agent
catalizator folosit la îmbunătăŃirea rezistenŃei
la căldură şi la reducerea timpului de uscare);
ciment pentru vulcanizare (clei sau adeziv
folosit în procesele de reparare la rece şi la
fixarea peticelor utilizate la repararea şi reşaparea pneurilor şi a camerelor de aer);
04 - lubrifiant folosit pentru a facilita utilizarea anvelopelor în procesul de reşapare; pastă pentru montarea şi demontarea pneurilor - pastă
lubrifiantă folosită pentru a facilita montarea şi
demontarea pneurilor;
12 - benzi de rulare a pneurilor prevulcanizate;
bandă de rulare pentru reşapare;
16 - marcator pentru pneuri sub forma unui creion
din ceară (cretă de marcat);
17 - cauciuc sub formă de benzi şi orbicushion
(compus de cauciuc nevulcanizat sub formă
de folii sau benzi pentru reşaparea pneurilor);
gumă tampon (compus de cauciuc nevulcanizat folosit între anvelopă şi husa acesteia), coli de cauciuc, căptuşeală pentru pereŃi,
cauciuc gros, gumă tampon pentru cabluri
extrudate; anvelope folosite în procesele de
reşapare la rece (compus de cauciuc vulcani-
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zat); cameră de aer pentru montare (compus
de cauciuc vulcanizat folosit la umflarea pneurilor în timpul procesului de reşapare); Vulk
Flap şi Protefort Flap (compus din cauciuc
vulcanizat protector folosit ca protecŃie pentru
camere de pneuri/airbaguri în procesul de
reşapare); tampoane din cauciuc; peticecompus din cauciuc vulcanizat folosit la repararea pneurilor şi a camerelor de aer; garnituri
de reparaŃii - articole de reparaŃii şi garnituri
pentru repararea camerelor de pneuri ale
bicicletelor şi motocicletelor; produse de izolare pentru reparaŃii (compuşi de izolare pentru
îmbinări); benzi de reparare (compuşi de cauciuc vulcanizat folosit la repararea şi înnădirea benzilor transportoare).

(210) 027082
(220) 2010.05.06
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, albastrudeschis, gri.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, îngheŃată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oŃet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaŃă.
(531) CFE(5) 27.05.03; 29.01.15.

(210) 027083
(220) 2010.05.06
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, gri.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, îngheŃată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oŃet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaŃă.
(531) CFE(5) 27.05.03; 29.01.15.

(210) 027087
(220) 2010.05.06
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 9/2010
(210) 027123
(220) 2010.05.07
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - insecticide.

(210) 027129
(220) 2010.05.14
(730) GRANDAUTOCLUB S.R.L., MD
MD-3714, Codreanca, Străşeni, Republica
Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "autoservice".
(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii;

(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, îngheŃată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu toping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oŃet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaŃă.
(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.13.

41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.19; 26.04.03; 27.03.15;
29.01.12.

(210) 027132
(220) 2010.05.17
(730) CSNG-Parteneri S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, ap. 103,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, azuriu, galben, roşu, verde, cafeniu-deschis.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă.
(531) CFE(5) 03.15.00; 04.03.03; 28.05.00; 29.01.15.

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

(210) 027144
(220) 2010.05.14
(730) BOGDANOVA Maria, MD
Str. Trifan Baltă nr. 2,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, comercializarea produselor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.07.01; 11.03.04.

(210) 027134
(220) 2010.05.18
(730) Kommounalnoje proizvodstvennoye ounitarnoe predpriyatie "Vitebsky konditersky
kombinat "Vitba", BY
Oul. Korotkevitcha nr. 3, BY-210038, Vitebsk,
Belarus
(540)

(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.15; 26.11.12; 27.05.17;
29.01.11.

(210) 027185
(220) 2010.05.19
(730) BORA Sinan, MD
Str. Alexandru Cristea nr. 45, MD-6801,
Ialoveni, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

MD -BOPI 9/2010
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.21; 27.05.03; 28.05.00.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziŃiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu amănuntul a preparatelor farmaceutice, optice; operaŃii de export-import; comercializarea mărfurilor; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine; servicii
de vânzări prestate de farmacii;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseŃii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 027188
(220) 2010.05.26
(730) BADIA Ruslan, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 40, ap. 82 A,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027194
(220) 2010.05.21
(730) BALAN Rodion, MD
Str. acad. A. Saharov nr. 11, bloc 2, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
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; comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii
prestate de supermarketuri, hipermarketuri,
buticuri şi magazine.

(210) 027197
(220) 2010.05.21
(730) OAO "Kievmedpreparat", UA
Ul. Saksaganskogo 139, 01032, g. Kiev,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; cu excepŃia gumei de mestecat şi bom-
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boanelor de uz medical, suplimentelor nutritive, produselor de igienă dentară şi a cavităŃii
bucale de uz medical.

TRADEMARKS
19 - materiale de construcŃie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt,
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027198
(220) 2010.05.21
(730) OAO "Kievmedpreparat", UA
Ul. Saksaganskogo 139, 01032, g. Kiev,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; cu excepŃia gumei de mestecat şi bomboanelor de uz medical, suplimentelor nutritive, produselor de igienă dentară şi a cavităŃii
bucale de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027214
(220) 2010.05.27
(730) CONLUXART S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 2, ap. 32,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcŃie metalice; construcŃii 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;
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(210) 027221
(220) 2010.05.26
(730) łURCAN Ecaterina, MD
Str. Maria Tănase nr. 5,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale; oficiu de book-maker; totalizator;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027222
(220) 2010.05.28
(730) 47 th PARALLEL S.A., întreprindere mixtă,
MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
(210) 027223
(220) 2010.05.28
(730) 47 th PARALLEL S.A., întreprindere mixtă,
MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 9/2010
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

027225
2010.05.26
85/040,798
2010.05.17
US
PPC Marketing, Ltd., a Texas Limited
Partnership
(having
Pilgrim’s
Pride
Corporation, a Delaware Corporation, as
its General Partner), US
1770 Promontory Circle, Greeley, Colorado
80634, Statele Unite ale Americii

(540)
(511) NCL(9)
30 - produse de cofetărie.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

027224
2010.05.26
85/040,810
2010.05.17
US
PPC Marketing, Ltd., a Texas Limited
Partnership
(having
Pilgrim’s
Pride
Corporation, a Delaware Corporation, as
its General Partner), US
1770 Promontory Circle, Greeley, Colorado
80634, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
29 - păsări; produse din păsări; păsări proaspete,
congelate şi preparate; pui; produse din pui;
pui proaspeŃi, congelaŃi şi preparaŃi; mâncăruri congelate, preparate sau ambalate, constând în principal din pui; mâncăruri congelate, preparate sau ambalate, constând în principal din păsări; păsări condimentate; pui
condimentaŃi; păsări marinate; pui marinaŃi;
ouă; înlocuitori de ouă.

(210) 027229
(220) 2010.05.27
(730) RVCA Platform, LLC, US
960 West 16th Street, COSTA MESA,
California 92627, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
29 - păsări; produse din păsări; păsări proaspete,
congelate şi preparate; pui; produse din pui;
pui proaspeŃi, congelaŃi şi preparaŃi; mâncăruri congelate, preparate sau ambalate, constând în principal din pui; mâncăruri congelate, preparate sau ambalate, constând în principal din păsări; păsări condimentate; pui
condimentaŃi; păsări marinate; pui marinaŃi;
ouă; înlocuitori de ouă.

25 - sandale, şaluri, benzi pentru cap, maiouri,
şorturi, pantaloni de trening, bluze de trening,
costume de baie, jachete, costume umede
pentru scufundări, blugi, pantaloni, cămăşi
Ńesute, cămăşi împletite, maiouri cu bretele,
ciorapi, pulovere, pălării, bonete şi şepci.

(531) CFE(5) 03.07.03; 05.01.12; 26.13.25; 27.05.11.

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.14; 27.05.21.

(511) NCL(9)
18 - geamantane şi valize, curele din piele, umbrele;
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(210) 027230
(220) 2010.05.27
(730) RVCA Platform, LLC, US
960 West 16th Street, COSTA MESA,
California 92627, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
18 - geamantane şi valize, curele din piele, umbrele;
25 - sandale, şaluri, benzi pentru cap, maiouri,
şorturi, pantaloni de trening, bluze de trening,
costume de baie, jachete, costume umede
pentru scufundări, blugi, pantaloni, cămăşi
Ńesute, cămăşi împletite, maiouri cu bretele,
ciorapi, pulovere, pălării, bonete şi şepci.

(210) 027233
(220) 2010.05.26
(730) PORCIULEAN Tatiana, MD
Str. Lidia Istrati nr. 25,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027236
(220) 2010.06.02
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: mov (Rich Purple Pantone
526 C), alb, negru, albastru, galben, cafeniu,
gri.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.19; 02.01.25; 06.19.09; 17.02.01;
17.02.04; 20.05.16; 29.01.15.

MĂRCI
(210) 027237
(220) 2010.06.02
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: mov (Rich Purple Pantone
526 C), alb, negru, gri, albastru deschis, galben, bej, roz.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.

MD -BOPI 9/2010
(531) CFE(5) 01.15.19; 02.07.02; 17.02.01; 17.02.04;
20.05.16; 29.01.15.

(210) 027238
(220) 2010.06.02
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: mov (Rich Purple Pantone
526 C), alb, negru, albastru, verde, bej, cafeniu, gri, roz.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.19; 02.07.01; 17.02.01; 17.02.04;
20.05.16; 29.01.15.

TRADEMARKS
(210) 027257
(220) 2010.06.01
(730) MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027256
(220) 2010.06.08
(730) PANCENCO Iurie, MD
Str. N. Titulescu nr. 24, ap. 2,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepŃia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepŃia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acŃionate manual; incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acŃionate manual; cuŃite, furculiŃe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; importul şi exportul; comercializarea angro şi cu
amănuntul a produselor din clasele de produse; servicii prestate de magazine de firmă.
(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.04; 27.01.05.
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(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.09.01; 23.01.25; 27.01.01; 27.03.01;
29.01.01.

(210) 027258
(220) 2010.06.04
(730) LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 9/2010
(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde, albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 19.13.21; 26.01.03;
26.01.16; 26.07.01; 29.01.12.

(210) 027262
(220) 2010.06.02
(730) ECHIM Vadim, MD
Str. Armenească nr. 75, ap. 4,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01.

(210) 027259
(220) 2010.06.01
(730) CURAŞIN Eduard, MD
Str. Tekstilchekov nr. 16, ap. 35,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "travel", cu excepŃia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde, oranj.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 02.09.19; 27.05.01; 29.01.12.

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

(210) 027261
(220) 2010.06.07
(730) VEZA-PRIM S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 27,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova

(210) 027263
(220) 2010.06.08
(730) INSTACON S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 1,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: pantone DE 286-1C C:70
M:0 Y:100 K:0; pantone DE 325-4C C:5 M:5
Y:5 K:60; verde; gri.
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 26.11.01; 27.05.11; 29.01.12.

TRADEMARKS
(210) 027265
(220) 2010.06.03
(730) SURILA Iurie, MD
Str. A. Hîjdeu nr. 79, ap. 10,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
18 - piele şi imitaŃii 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;
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;

(210) 027264
(220) 2010.06.03
(730) SURILA Iurie, MD
Str. A. Hîjdeu nr. 79, ap. 10,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027266
(220) 2010.06.03
(730) LAPUŞCHIN Oleg, MD
Bd. Moscova nr. 17/1, ap. 7,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(511) NCL(9)
18 - piele şi imitaŃii 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;
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.22.
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(210) 027267
(220) 2010.06.03
(730) ŞUIU Vitalie, MD
Str. Buiucani nr. 1, MD-2071, Dumbrava,
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
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(511) NCL(9)
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.

(540)

(210) 027268
(220) 2010.06.03
(730) DEBENHAMS RETAIL PLC, GB
1 Welbeck Street, London, W1G 0AA, Anglia,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(9)
25 - articole de îmbrăcăminte, încălŃăminte şi articole care servesc la acoperirea capului; lenjerie
pentru femei, lenjerie de corp, sutiene şi pantaloni scurŃi, chiloŃi pentru femei, galanterie.

(210) 027269
(220) 2010.06.03
(730) NICOLAEVA Nadejda, MD
Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 84,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027270
(220) 2010.06.03
(730) NICOLAEVA Nadejda, MD
Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 84,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

(210) 027271
(220) 2010.06.03
(730) NICOLAEVA Nadejda, MD
Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 84,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027275
(220) 2010.06.07
(730) ALERGUŞ Andrei, MD
Str. TestemiŃeanu nr. 6, MD-6900,
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianŃi; produse pentru absorbŃia, umezirea şi compactarea
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pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanŃe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat.

(210) 027277
(220) 2010.06.07
(730) GEANS-STIL S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Nicolai Dimo nr. 29/1, ap. (of.) 101,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
(531) CFE(5) 25.01.06; 26.05.18; 27.05.24.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.01.04; 05.01.01; 24.01.05; 24.01.10;
24.09.02.

(210) 027283
(220) 2010.06.10
(730) Arta Culinarului S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 24, bloc 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 027284
(220) 2010.06.10
(730) Arta Culinarului S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 24, bloc 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
(531) CFE(5) 02.01.11; 05.09.19; 11.03.18; 27.01.01;
27.01.24.

(210) 027289
(220) 2010.05.26
(730) MA-FRA S.P.A., IT
Via Aquileia 44/46, BARANZATE DI
BOLLATE (MILANO), Italia
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinŃelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziŃii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaŃi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
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04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianŃi; produse pentru absorbŃia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanŃe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare;
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 excepŃia mobilelor); materiale de instruire sau
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau

67

MD - BOPI 9/2010
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de construcŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necuprinse în alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
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; decoraŃiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; regruparea, în avantajul terŃilor, a unei varietăŃi
de produse (cu excepŃia transportării lor)
permiŃând consumatorilor să examineze şi să
cumpere comod produsele date; servicii de
vânzare cu amănuntul şi angro on-line şi offline a unei varietăŃi de produse;
38 - telecomunicaŃii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;

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

divertisment;

activităŃi

45 - servicii juridice; servicii de siguranŃă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terŃi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 01.05.02; 02.09.14; 26.01.04; 28.03.00;
28.19.00; 29.01.14.

(210) 027291
(220) 2010.06.15
(730) FederaŃia NaŃională Taekwon-Do /I.T.F/ din
Republica Moldova, MD
Str. Andrei Doga nr. 26,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.25; 25.03.03;
27.05.08.

(210) 027290
(220) 2010.06.15
(730) FederaŃia NaŃională Taekwon-Do /I.T.F/ din
Republica Moldova, MD
Str. Andrei Doga nr. 26,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
45 - servicii juridice; servicii de siguranŃă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terŃi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 27.01.01; 28.03.00; 28.19.00.
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(210) 027293
(220) 2010.06.08
(730) NOVAC Dmitri, MD
Str. Pobeda nr. 293, MD-3801, Comrat,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(210) 027296
(220) 2010.06.09
(730) GUD Eugeniu, MD
Str. V. Crăsescu nr. 6,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.

43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.23; 05.13.07.

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.11.12; 27.05.17; 29.01.13.

(210) 027294
(220) 2010.06.08
(730) DEGTEARIOV Andrei, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69, ap. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027297
(220) 2010.06.09
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. DimineŃii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;

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

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 09.07.05; 09.07.11; 27.05.08.
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(210) 027298
(220) 2010.06.09
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. DimineŃii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 07.03.04; 20.01.05; 26.01.06; 26.01.16;
26.11.21; 28.05.00; 29.01.15.

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027299
(220) 2010.06.09
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. DimineŃii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027300
(220) 2010.06.09
(730) BR IP Holder LLC, US
P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts
02021, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027301
(220) 2010.06.09
(730) BR IP Holder LLC, US
P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts
02021, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, albastru-deschis, roşu, verde, cafeniu.
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(591) Culori revendicate: albastru, roz.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12.

(210) 027303
(220) 2010.06.11
(730) GALUŞCA Vasile, MD
PiaŃa Unirii nr. 1, ap. 79,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
GALUŞCA Sergiu, MD
PiaŃa Unirii nr. 1, ap. 79,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
DARIE Tudor, MD
Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 9,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
CIORICI Dumitru, MD
MD-6401, Şendreni, Nisporeni, Republica
Moldova

MD -BOPI 9/2010
(210) 027304
(220) 2010.06.11
(730) GALUŞCA Vasile, MD
PiaŃa Unirii nr. 1, ap. 79,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
GALUŞCA Sergiu, MD
PiaŃa Unirii nr. 1, ap. 79,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
DARIE Tudor, MD
Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 9,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
CIORICI Dumitru, MD
MD-6401, Şendreni, Nisporeni, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaŃie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MD".
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaŃie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) 027305
(220) 2010.06.11
(730) GALUŞCA Vasile, MD
PiaŃa Unirii nr. 1, ap. 79,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
GALUŞCA Sergiu, MD
PiaŃa Unirii nr. 1, ap. 79,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
DARIE Tudor, MD
Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 9,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
CIORICI Dumitru, MD
MD-6401, Şendreni, Nisporeni, Republica
Moldova
(540)
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(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaŃie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.11.12; 27.05.24.

(210) 027306
(220) 2010.06.14
(730) Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027308
(220) 2010.06.14
(730) Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027307
(220) 2010.06.14
(730) Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027309
(220) 2010.06.14
(730) Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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MĂRCI
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MD -BOPI 9/2010
(210) 027312
(220) 2010.06.11
(730) Abbott Laboratories, US
Abbott Park, Illinois 60064, Statele Unite ale
Americii
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027310
(220) 2010.06.11
(730) Germes Metal S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Ion Pelivan nr. 18, ap. 6,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse şi substanŃe farmaceutice.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027314
(220) 2010.06.14
(730) Orion Corporation, FI
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate anestezice şi sedative.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcŃie metalice; construcŃii 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 03.07.17; 04.05.04; 27.05.10.

(210) 027316
(220) 2010.06.15
(730) MILGROM Moisei, MD
Bd. Larisa nr. 16, ap. 13,
MD-3100, BălŃi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
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32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

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

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

(210) 027317
(220) 2010.06.15
(730) MILGROM Moisei, MD
Bd. Larisa nr. 16, ap. 13,
MD-3100, BălŃi, Republica Moldova
(540)

(210) 027324
(220) 2010.06.18
(730) Trendseter S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 126, of. 45,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027318
(220) 2010.06.21
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului,
Floreşti, Republica Moldova
(540)
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41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.

(210) 027328
(220) 2010.06.23
(730) ELIT CENTRU S.R.L., agenŃie de modele,
MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI

MD -BOPI 9/2010

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

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianŃi; produse pentru absorbŃia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanŃe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;

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

(531) CFE(5) 26.11.08; 27.05.02; 27.07.11.

37 - servicii de curăŃare, spălare, degresare, lustruire şi protejare a autoturismelor, motocicletelor, camioanelor, remorcilor, rulotelor, motorulotelor, ambarcaŃiunilor, aeronavelor, precum şi de curăŃenie la domiciliu, instituŃii şi
industrială.

41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 24.09.03; 27.05.14.

(210) 027332
(220) 2010.06.16
(730) ZORCOVA Nadejda, MD
Str. Komsomolskaia nr. 78, ap. 13,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

(210) 027337
(220) 2010.06.16
(730) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as
Sharp Corporation), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 5458522, Japonia
(540)

(511) NCL(9)
09 - televizoare LCD; receptoare de televiziune;
panouri LCD; module LCD; monitoare LCD;
televizor/monitor LCD şi playere DVD combinate; aparate de înregistrare de discuri optice;
playere de discuri optice; aparate de înregistrare DVD; playere DVD; telefoane mobile;
dicŃionare electronice; organizatoare electronice; asistenŃi digitali personali; maşini de
calcul electronice; calculatoare; notebookuri;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "WATERLESS CAR WASH", cu excepŃia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;

(210) 027338
(220) 2010.06.16
(730) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as
Sharp Corporation), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 5458522, Japonia
(540)
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(591) Culori revendicate: roşu, verde, albastru, galben.
(511) NCL(9)
09 - televizoare LCD; receptoare de televiziune;
panouri LCD; module LCD; monitoare LCD;
televizor/monitor LCD şi playere DVD combinate; aparate de înregistrare de discuri optice;
playere de discuri optice; aparate de înregistrare DVD; playere DVD; telefoane mobile;
dicŃionare electronice; organizatoare electronice; asistenŃi digitali personali; maşini de
calcul electronice; calculatoare; notebookuri;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor.
(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.09; 29.01.14.

(210) 027339
(220) 2010.06.18
(730) CUDREAVłEV Pavel, MD
Calea Ieşilor nr. 19, ap. 36,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: verde-deschis, verdeînchis, albastru, alb, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaŃie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseŃii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.11; 05.03.14; 26.11.02;
26.11.13; 29.01.14.

(210) 027343
(220) 2010.06.18
(730) ASOCIAłIA "BIROUL DE AUDIT AL TIRAJELOR ŞI INTERNETULUI", MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 90, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaŃii;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale.

(210) 027340
(220) 2010.06.17
(730) LICORENT - AGRO S.R.L., MD
Str. SuveranităŃii nr. 12,
MD-4901, Glodeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
45 - servicii juridice; servicii de siguranŃă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terŃi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.07.01; 26.11.12; 26.15.01.
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MĂRCI
(210) 027347
(220) 2010.06.22
(730) MALANCEA Vitalie, MD
Str. Hristo Botev nr. 19, bloc 3, ap. 60,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027350
(220) 2010.06.22
(730) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US
One Discovery Place, SILVER SPRING,
Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
38 - servicii de comunicaŃii, şi anume transmisie
de sunete streamed şi înregistrări audiovizuale prin Internet, reŃele de cablu, reŃele fără fir,
satelit sau reŃele interactive multimedia; servicii de difuzare audio şi video prin Internet;
transmisie de informaŃii în domeniul audiovizual; difuzare de programe de televiziune;
televiziune prin cablu; televiziune prin satelit;
servicii de mijloace mobile în vederea transmisiei electronice a conŃinutului media de
divertisment; servicii de podcasting; servicii
de webcasting; servicii de transmisie a imaginilor video la solicitare; furnizarea camerelor
de chat on-line şi a serviciilor de aviziere electronice pentru transmisia mesajelor de interes
general;
41 - servicii de divertisment, şi anume programe
multimedia de interes general distribuite prin
diverse platforme cu ajutorul multiplelor forme
de mijloace de transmisie; furnizarea informa-

MD -BOPI 9/2010
Ńiei de divertisment cu privire la programele
curente de televiziune prin intermediul unei
reŃele globale de calculatoare; producŃie de
programe de televiziune; producŃie de programe multimedia.

(210) 027354
(220) 2010.06.24
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027355
(220) 2010.06.23
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
ElveŃia
(540)

(591) Culori revendicate: negru, roşu, gri.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv Ńigări, Ńigarete, Ńigarille, tutun pentru
rularea Ńigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenŃi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie de
Ńigarete şi pipe de Ńigarete, filtre pentru Ńigarete, borcănaşe pentru tutun, portŃigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rularea Ńigaretelor, brichete; chibrituri.
(531) CFE(5) 24.07.23; 25.01.19; 26.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.13.
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(210) 027356
(220) 2010.06.24
(730) SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(210) 027359
(220) 2010.06.28
(730) BORA IBRAHIM, TR
Istanbul, BOZCURT / KASTAMONU, Turcia
(540)

(591) Culori revendicate: negru, galben, cafeniu,
alb, gri, gri metalic.
(511) NCL(9)
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 24.09.01; 24.09.05; 25.01.06; 25.01.25;
27.05.02; 29.01.15.

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcŃie metalice; construcŃii 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;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

(210) 027360
(220) 2010.06.28
(730) GELERI ZEYNEDDIN, MD
Bd. Dacia nr. 49/14, ap. 2,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 027361
(220) 2010.06.28
(730) NUFARM GmbH & Co KG, AT
St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Austria
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide, insecticide.

(210) 027362
(220) 2010.06.29
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei,
Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).

MD -BOPI 9/2010
(210) 027365
(220) 2010.06.29
(730) KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)

(210) 027363
(220) 2010.06.29
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Eliberării nr. 170/b,
MD-3501, Orhei, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027364
(220) 2010.06.30
(730) BUN MEDIA S.R.L., MD
Str. Ismail nr. 86, bloc 1, ap. 237,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).
(531) CFE(5) 03.07.13; 03.07.25; 09.03.13; 28.05.00.

(210) 027366
(220) 2010.06.29
(730) KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-deschis (C100 M0
Y0 K0).
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.17.08; 27.01.06; 27.05.17; 29.01.04.
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(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 03.07.13; 03.07.25; 09.03.13; 27.05.01.

(210) 027367
(220) 2010.06.29
(730) KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - miere;
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.11; 25.01.06; 28.05.00.

(210) 027368
(220) 2010.06.29
(730) KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)

(210) 027378
(220) 2010.07.06
(730) DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii).

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);

(531) CFE(5) 28.05.00.

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

(210) 027373
(220) 2010.07.01
(730) VLADOVLAD S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 027379
(220) 2010.07.06
(730) DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

MD -BOPI 9/2010
(210) 027384
(220) 2010.06.30
(730) SALEMI Rosario, MD
Str. ConstituŃiei nr. 8, ap. 37,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 027380
(220) 2010.07.06
(730) DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 027383
(220) 2010.06.23
(730) ZVL Slovakia, a.s., SK
Na stanicu 22, 010 09 ŽILINA, Slovacia
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, gri, oranj, alb,
negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 01.15.14; 18.01.21; 26.01.18; 27.05.22;
29.01.14.

(511) NCL(9)
07 - piese tehnice pentru folosirea în aplicaŃii industriale, şi anume rulmenŃi cu bile, rulmenŃi
cu role cilindrice, rulmenŃi cu role, lagăre de
alunecare, inserŃii de rulmenŃi cu bile, ace,
rulmenŃi axiali cu role; toate produsele susmenŃionate incluse în clasa 07.

(210) 027385
(220) 2010.06.30
(730) BR&C PRIM S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 40/1, ap. (of.) 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.19; 27.01.06; 27.05.17.
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(540)

TRADEMARKS
(210) 027391
(220) 2010.07.01
(730) CEBOTARU Pavel, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 60,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - servicii de transport şi logistică.

(591) Culori revendicate: alb, verde, verde-închis.
(511) NCL(9)
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii.
(531) CFE(5) 05.01.02; 05.01.08; 07.01.09; 07.01.24;
27.05.01; 29.01.12.

(210) 027386
(220) 2010.07.05
(730) LUMINECO ELECTRIC S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 49/A, ap. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: galben, negru.
(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii
sanitare;

(210) 027392
(220) 2010.07.01
(730) CEBOTARU Pavel, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 60,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 027393
(220) 2010.07.01
(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)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.11; 26.04.18; 27.05.24;
29.01.12.
(511) NCL(9)
12 - vehicule cu motor, inclusiv automobile, părŃi şi
accesorii pentru produsele sus-menŃionate.
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MĂRCI
(210) 027394
(220) 2010.07.05
(730) Fidesco S.R.L., companie industrială de
comerŃ, MD
Str. Petricani nr. 19,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 9/2010
(210) 027395
(220) 2010.07.02
(730) CEACHIR Alexandru, MD
Str. Eugen Coca nr. 21/1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(591) Culori revendicate: alb, oranj, albastru.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;

(210) 027396
(220) 2010.07.02
(730) RUSNAC Alexandru, MD
Str. Florilor nr. 12, bloc 1, ap. 50,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; studiul pieŃei, investigaŃii pentru afaceri, informaŃii pentru afaceri,
susŃinere în comercializarea produselor susmenŃionate, import-export, lucrări de birou;
servicii prestate de reŃele de magazine specializate; recepŃionarea comenzilor; servicii de
publicitate, de promovare a produselor susmenŃionate, servicii de publicare a textelor
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul,
angro; organizarea expoziŃiilor în scopuri comerciale, organizarea târgurilor în scopuri
comerciale şi de promovare, relaŃii cu publicul, distribuirea eşantioanelor, demonstrare şi
etalare de produse.
(531) CFE(5) 02.03.11; 07.01.13; 26.04.14; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.13.
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(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 25.01.10; 26.04.07; 27.05.24.

(210) 027397
(220) 2010.07.02
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. DimineŃii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
05 - preparate cu vitamine; preparate cu minerale;
suplimente alimentare dietetice, suplimente
nutritive şi alimentare pe bază de plante.
(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.04; 26.01.19; 26.01.24;
26.02.01; 27.05.17.

(210) 027399
(220) 2010.07.02
(730) Solgar Holdings, Inc., US
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,
New York 11779, Statele Unite ale Americii
(540)
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-deschis,
alb, roşu, verde.
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(9)
05 - preparate cu vitamine; preparate cu minerale;
suplimente alimentare dietetice, suplimente
nutritive şi alimentare pe bază de plante.

(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.17; 02.09.14; 26.04.09;
26.11.08; 27.05.03; 29.01.13.

(210) 027398
(220) 2010.07.02
(730) Solgar Holdings, Inc., US
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,
New York 11779, Statele Unite ale Americii
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(210) 027400
(220) 2010.07.08
(730) MAXCREATIV S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
MD-6814, Dănceni, Ialoveni, Republica
Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 9/2010
(210) 027404
(220) 2010.07.05
(730) Astellas Deutschland GmbH, DE
Georg Brauchle Ring 64-66, 80992 MUNCHEN,
Germania
(540)

(511) NCL(9)
12 - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii prestate de magazine de firmă, servicii
prestate de magazine, comercializarea produselor;
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 25.03.01; 27.05.01.

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; produse farmaceutice disponibile numai pe baza reŃetelor, şi
anume citostatice (care suprimă creşterea
celulei; care inhibă cancerul) pentru scopuri
medicale;
16 - produse de imprimerie; papetărie; materiale
de instruire sau învăŃământ (cu excepŃia aparatelor);
41 - educaŃie; instruire;

(210) 027403
(220) 2010.07.05
(730) Astellas Deutschland GmbH, DE
Georg Brauchle Ring 64-66, 80992 MUNCHEN,
Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; produse farmaceutice disponibile numai pe baza reŃetelor, şi
anume citostatice (care suprimă creşterea
celulei; care inhibă cancerul) pentru scopuri
medicale;
16 - produse de imprimerie; papetărie; materiale
de instruire sau învăŃământ (cu excepŃia aparatelor);
41 - educaŃie; instruire;
42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, servicii de
cercetare şi de elaborare referitoare la acestea;
44 - servicii farmaceutice; consultaŃii în domeniul
farmaceutic; servicii de tratare a bolnavilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

42 - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, servicii de
cercetare şi de elaborare referitoare la acestea;
44 - servicii farmaceutice; consultaŃii în domeniul
farmaceutic; servicii de tratare a bolnavilor.

(210) 027406
(220) 2010.07.13
(730) TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv Ńigări, Ńigarete, Ńigarille, tutun pentru
rularea Ńigărilor proprii, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, tutun cu aromă de
cuişoare; substituenŃi ai tutunului (nu pentru
scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de Ńigarete şi pipe, filtre pentru
Ńigarete, vase pentru tutun, portŃigarete şi
scrumiere, nu din metale preŃioase, din aliajele lor sau acoperite cu acestea; pipe, aparate
de buzunar pentru rularea Ńigaretelor, brichete; chibrituri;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
(540)

41 - servicii de divertisment; activităŃi culturale;
servicii cu caracter social având ca scop de
bază divertismentul, distracŃia sau recreerea
oamenilor; organizarea şi producŃia spectacolelor şi concertelor.

(210) 027407
(220) 2010.07.13
(730) TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv Ńigări, Ńigarete, Ńigarille, tutun pentru
rularea Ńigărilor proprii, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, tutun cu aromă de
cuişoare; substituenŃi ai tutunului (nu pentru
scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de Ńigarete şi pipe, filtre pentru
Ńigarete, vase pentru tutun, portŃigarete şi
scrumiere, nu din metale preŃioase, din aliajele lor sau acoperite cu acestea; pipe, aparate
de buzunar pentru rularea Ńigaretelor, brichete; chibrituri;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunŃă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®".
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, negru,
auriu.
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);

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

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

41 - servicii de divertisment; activităŃi culturale;
servicii cu caracter social având ca scop de
bază divertismentul, distracŃia sau recreerea
oamenilor; organizarea şi producŃia spectacolelor şi concertelor.

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

(210) 027408
(220) 2010.07.13
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni
de tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
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(531) CFE(5) 25.01.15; 25.05.03; 26.04.11; 26.04.18;
27.05.24; 29.01.14.

(210) 027409
(220) 2010.07.13
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni
de tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

MD -BOPI 9/2010
(591) Culori revendicate: alb, albastru, bronz,
galben, negru.
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027410
(220) 2010.07.13
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni
de tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 01.15.19; 05.03.04; 18.03.16; 18.05.10;
25.01.15; 27.05.03; 29.01.15.

(210) 027411
(220) 2010.07.13
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acŃiuni
de tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
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din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaŃă;

TRADEMARKS
(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 027414
(220) 2010.07.07
(730) KARCHER S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 38/1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de construcŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necuprinse în alte clase.

(210) 027415
(220) 2010.07.06
(730) BUGA Petru, MD
Calea Ieşilor nr. 12,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: verde-închis, verdedeschis, cafeniu, cafeniu-deschis, alb, negru,
albastru, galben.
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 05.11.11; 27.05.02;
29.01.15.

(210) 027416
(220) 2010.07.13
(730) Bitprogram S.R.L., societate comercială,
MD
Str. TinereŃii nr. 3, MD-3436,
Mingir, Hînceşti, Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: negru, gradient de galben.
(511) NCL(9)
18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; cufere şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 25.03.07; 27.05.07; 29.01.12.

(210) 027417
(220) 2010.07.06
(730) ECONOM MAGAZIN S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 34/1, ap. 36,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri şi
hipermarketuri; servicii prestate de supermarketuri şi hipermarketuri.

MD -BOPI 9/2010
(210) 027418
(220) 2010.07.06
(730) Trimble Navigation Limited, US
935 Stewart Drive Sunnyvale, California
94085, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare; instrumente, dispozitive şi echipamente electronice şi de calculator, şi anume hardware de calculator, senzori, receptoare, transmiŃătoare, aparate de radio, antene şi
cabluri şi componente pentru produsele susmenŃionate; software şi firmware de calculatoare pentru utilizare în domeniul comunicaŃiilor fără fir şi pentru monitorizarea locaŃiei şi
stării instrumentelor, dispozitivelor şi echipamentelor electronice şi de calculator; sisteme
electronice şi de calculator compuse din produsele sus-menŃionate.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 027419
(220) 2010.07.06
(730) Trimble Navigation Limited, US
935 Stewart Drive Sunnyvale, California
94085, Statele Unite ale Americii

(531) CFE(5) 25.03.01; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12.

89

MD - BOPI 9/2010
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinŃilor;

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geoezice, fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranŃă (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 informaŃiei şi calculatoare;
extinctoare; instrumente, dispozitive şi echipamente electronice şi de calculator, şi anume hardware de calculator, senzori, receptoare, transmiŃătoare, aparate de radio, antene şi
cabluri şi componente pentru produsele susmenŃionate; software şi firmware de calculatoare pentru utilizare în domeniul comunicaŃiilor fără fir şi pentru monitorizarea locaŃiei şi
stării instrumentelor, dispozitivelor şi echipamentelor electronice şi de calculator; sisteme
electronice şi de calculator compuse din produsele sus-menŃionate.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii prestate de
magazine.

(210) 027455
(220) 2010.07.19
(730) JapanTobacco Inc., JP
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia
(540)

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.11; 01.15.25;
26.02.01; 28.05.00.

(210) 027422
(220) 2010.07.07
(730) PALADI Oleg, MD
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
34 - Ńigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru
fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 01.15.11; 24.01.15; 24.01.19; 25.01.19;
26.04.07; 27.05.24.

(210) 027559
(220) 2010.08.05
(730) Japan Tabacco Inc., JP
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia
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MĂRCI
(540)

MD -BOPI 9/2010
(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, Ńigări, trabucuri, Ńigări de
foi; substanŃe 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
Ńigară, tuburi de Ńigară şi chibrituri.
(531) CFE(5) 03.02.13; 19.03.03; 25.01.19; 27.05.02;
27.05.24.

(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, Ńigări, trabucuri, Ńigări de
foi; substanŃe 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
Ńigară, tuburi de Ńigară şi chibrituri.

(210) 027567
(220) 2010.08.12
(730) TOPALO Arcadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 2/1, ap. 42,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 03.02.13; 19.03.03; 25.01.19; 27.05.02.

(210) 027560
(220) 2010.08.05
(730) Japan Tabacco Inc., JP
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia
(540)

(591) Culori revendicate: sur, argintiu, roşu, roşuînchis, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.07; 26.04.11; 26.07.17;
26.13.25; 27.05.03; 27.05.21; 29.01.12.
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TRADEMARKS

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

20053
2010.05.26
2018.07.30
023979
2008.07.30
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

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

(540)

20055
2010.05.26
2018.08.01
024089
2008.08.01
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - conducte rigide nemetalice pentru construcŃie;
asfalt, smoală şi bitum; construcŃii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.

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

20054
2010.05.26
2018.08.01
024030
2008.08.01
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
19 - materiale de construcŃie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt,
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
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(511) NCL(9)
02 - substanŃe de protecŃie contra ruginii şi contra
deteriorării lemnului; răşini naturale în stare
brută; metale sub formă de foiŃe şi sub formă
de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

20056
2010.05.26
2018.09.19
024269
2008.09.19
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
19 - materiale de construcŃie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt,
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.

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

20057
2010.06.03
2018.10.23
024476
2008.10.23
DRAFTFCB, INC., US
633 North St Clair, Chicago, Illinois 60611,
Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 9/2010
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

20077
2010.06.14
2018.05.27
023566
2008.05.27
Nine West Development Corporation, corporaŃie din statul Delaware, US
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
35 - agenŃii de publicitate; studiul şi analiza situaŃiei pieŃei; studiul pieŃei; informaŃii despre afaceri; investigaŃii în domeniul afacerilor; consultanŃă cu privire la organizarea şi conducerea
afacerilor; consultanŃă profesională de afaceri,
inclusiv cu privire la finanŃare şi franchising;
pregătirea şi repartizarea materialelor publicitare; prezentarea produselor pe toate mijloacele de informare; promovarea produselor;
publicitate; relaŃii publice; servicii în vederea
organizării şi stimulării vânzării produselor;
servicii în domeniul marketingului de evenimente, şi anume organizarea manifestărilor
de afaceri; servicii în domeniul marketingului
direct; cu excepŃia prestării serviciilor din clasa 35 referitoare la bere şi produse alcoolice;
42 - designul graficii video cu utilizarea calculatorului; design, prezentare, inclusiv prezentare
artistică, şi întocmirea textelor în scopul creării şi/sau compilării paginilor web în Internet;
servicii de calculator, şi anume servicii în domeniul designului site-urilor web, creării şi
lansării site-urilor web, reclamelor banner,
software pentru comerŃul electronic, cât şi a
sistemelor de reŃea ale tehnologiilor informaŃionale pentru terŃi; elaborări tehnologice şi de
proiectare, inclusiv cercetări în domeniul elaborărilor tehnologice şi de proiectare şi elaborări de design al producŃiei noi; consultaŃii cu
privire la crearea brandului; crearea, redactarea şi reînnoirea conŃinutului site-ului web;
servicii în domeniul creării stilului de firmă
(house style); servicii de design; servicii de
ilustrare; servicii în domeniul cercetărilor de
reclamă; servicii de design industrial şi comercial; servicii de acordare a informaŃiei şi
de consultanŃă cu privire la serviciile din clasa
42; servicii de elaborare a brandului; servicii
de creare a brandului.

(511) NCL(9)
09 - ochelari, ochelari de soare, ochelari fără braŃe,
rame pentru ochelari şi ochelari fără braŃe,
tocuri pentru ochelari şi ochelari fără braŃe;
lănŃişoare pentru ochelari şi ochelari fără braŃe,
şnururi pentru ochelari şi ochelari fără braŃe;
14 - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
18 - piele şi imitaŃii 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; poşete;
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - servicii prestate de magazine cu amănuntul.

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

20080
2010.06.14
2018.04.11
023304
2008.04.11
T.D. ECONOM S.R.L., MD
Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
37 - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii;
38 - telecomunicaŃii;
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39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

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

20084
2010.06.18
2018.07.21
023905
2008.07.21
CEPV-PRIM S.R.L., societate comercială,
MD
Calea Basarabiei nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

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

20104
2010.06.18
2018.09.23
024253
2008.09.23
BEŞLIU Vladimir, MD
Str. Ivan Zaikin nr. 30, bloc 1, ap. 3,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(9)
14 - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
(531) CFE(5) 03.07.17; 26.11.13; 27.05.07.

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

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

20105
2010.06.07
2018.12.17
024719
2008.12.17
BORA Sinan, MD
Str. Alexandru Cristea nr. 45,
MD-6801, Ialoveni, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 26.07.25; 27.05.17; 27.05.21.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
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sulelor); material pentru perii; material pentru
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de construcŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necuprinse în alte clase.

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale; cu excepŃia producerii filmelor, serialelor şi emisiunilor televizate; producerea spectacolelor; servicii prestate de agenŃii pentru artişti, închirierea filmelor, înregistrarea filmelor şi accesoriilor de decor pentru
teatre, organizarea concursurilor în scopuri
educative sau de divertisment; organizarea şi
moderarea colocviilor, conferinŃelor, congreselor; emisiuni documentare şi filme;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.

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

20125
2010.06.16
2018.04.07
023239
2008.04.07
DIADAN-LEX S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 84,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

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

20121
2010.06.18
2018.10.09
024406
2008.10.09
TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

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

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

20126
2010.06.22
2018.04.23
023388
2008.04.23
CIOBANU Anatolie, MD
Str. Alecu Russo nr. 3,
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova

(540)

18 - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pen-

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire,
degresare şi şlefuire, cu excepŃia produselor
abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esen-
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Ńiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; produse
pentru îngrijirea dinŃilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii prestate de magazine, comercializarea
produselor din clasa 03.
(531) CFE(5) 17.01.19; 26.01.12; 26.01.16; 27.03.15.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

20140
2010.06.24
2019.03.04
025075
2009.03.04
007234503
2008.09.15
EM
Athleta (ITM) Inc., US
2 Folsom Street, San Francisco, California,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, cu excepŃia lenjeriei de corp şi
de noapte, a articolelor industriei corsetiere
pentru îmbrăcăminte, şi anume a corsajelor,
corsetelor, cordoanelor elastice, portjartierelor, chiloŃilor lungi şi scurŃi cu centură, centurilor de gală şi sutienelor; încălŃăminte, articole
care servesc la acoperirea capului şi accesorii
pentru îmbrăcăminte.

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

(540)
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20152
2010.06.25
2018.11.10
024547
2008.11.10
IBRIŞIM Alexandr, MD
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de construcŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necuprinse în alte clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, comercializarea produselor, cu excepŃia serviciilor de vânzare cu amănuntul a îmbrăcămintei, centurilor, articolelor de încălŃăminte şi
coafare, produselor din piele şi din imitaŃii din
piele, şi anume a genŃilor ce nu se referă la
produsele pentru care sunt fabricate, de tipul
articolelor mici de pielărie, şi anume a portmoneelor, portvizitelor, etuiurilor pentru chei,
cuferelor şi genŃilor pentru călătorii, umbrelelor de ploaie şi de soare, bijuteriilor, bijuteriilor
fanteziste, pietrelor preŃioase, orologiilor şi
ceasurilor, ochelarilor şi ochelarilor de soare,
produselor de parfumerie, produselor cosmetice şi produselor pentru îngrijirea corpului;
servicii prestate de magazine.

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

20153
2010.06.25
2019.02.05
024940
2009.02.05
FLORAUTOSERV S.R.L., MD
Str. Sovhozului nr. 1, MD-5008,
Mărculeşti, Floreşti, Republica Moldova

(540)

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

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

20154
2010.06.18
2018.04.16
023600
2008.04.16
ECOVIT S.R.L., întreprindere cu capital
străin, fabrică de conserve, MD
Str. Gh. Crestiuc nr. 1,
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova

MD - BOPI 9/2010
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

20158
2010.04.15
2018.04.16
023330
2008.04.16
STOG Grigore, MD
Bd. Dacia nr. 53, ap. 54,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - lucrări de birou;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

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

20160
2010.04.15
2018.04.16
023333
2008.04.16
STOG Grigore, MD
Bd. Dacia nr. 53, ap. 54,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova

(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; toate sus-menŃionate, cu excepŃia operaŃiilor de
export-import, operaŃiilor comerciale, marketing.
(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.23.

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
41 - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaŃie publică; servicii de cazare temporară.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

98

20326
2010.06.23
2017.12.19
022444
2007.12.19
FABRICA DE MOBILĂ VIITORUL S.A., MD
Str. Alexandru Botezatu nr. 13,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
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) 26.01.03; 26.01.16; 26.03.23; 26.11.11;
27.05.01.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în august 2010
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul Ńării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(151)
(111)
Nr. înreData
gistrării înregistrării

(511)
Clase

1

2

3

4

5

6

1

026456

2010.01.12

19988

2010.07.18

31,32,35,

2

022748

2008.02.07

20013

2010.07.14

3

025550

2009.07.06

20015

4

025074

2009.03.11

5

025521

6

025553

7

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7

(441)
Nr. BOPI

(442/450)
Nr. BOPI

8

9

BODRUG Gheorghe, MD

2/2010

09

GP BATERIA S.R.L., societate
comercială, MD

10/2008

2010.07.16

12

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota
Motor Corporation), JP

11/2009

20018

2010.07.16

32,33

"Moscow-Efes Brewery" Closed
Joint Stock Company, RU

7/2009

2009.06.17

20019

2010.07.14

30

BOLŞACOV Dmitrii, MD

10/2009

2009.07.08

20032

2010.07.16

34,35

LOUTZIK Nikolay, BG

10/2009

025090

2009.03.11

20049

2010.05.25

05

BOSNALIJEK, Pharmaceutical
and Chemical Industry, Joint
Stock Company, BA

7/2009

8

025563

2009.07.08

20050

2010.05.26

35

ALDO GROUP INTERNATIONAL
AG, CH

9/2009

39,42,43

9

025573

2009.07.10

20051

2010.05.26

29,30

10

025641

2009.07.24

20052

2010.05.25

30,34,35,41

11

023979

2008.07.30

20053

2010.05.26

12

024030

2008.08.01

20054

13

024089

2008.08.01

14

024269

15
16

MARS, INCORPORATED, US

9/2009

TUTUN-CTC S.A., MD

11/2009

02,19

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD

12/2008

9/2010

2010.05.26

19

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD

12/2008

9/2010

20055

2010.05.26

02

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD

1/2009

9/2010

2008.09.19

20056

2010.05.26

19

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD

12/2008

9/2010

024476

2008.10.23

20057

2010.06.03

35,42

DRAFTFCB, INC., US

3/2009

9/2010

025537

2009.07.01

20058

2010.05.31

12

KIA MOTORS CORPORATION,
KR

9/2009

17

025676

2009.08.05

20059

2010.05.28

33

GOGU Alexei, MD

10/2009

18

021173

2007.06.08

20060

2010.05.31

19,35,37

Domus Construct S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2009

19

024144

2008.08.25

20061

2010.05.31

43

NOBIL CLUB S.R.L., MD

1/2009

20

024925

2009.01.30

20062

2010.05.31

01,19

OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD

4/2009

21

025249

2009.04.08

20064

2010.05.28

41,43

CEBOTARESCU Dumitru, MD

7/2009

22

025417

2009.06.11

20065

2010.05.31

16,35,41

SERAD PLUS S.R.L., firmă de
producŃie şi comerŃ, MD

8/2009

23

025551

2009.07.07

20066

2010.05.28

35,38,41

URSCHI Liliana, MD

10/2009

24

025681

2009.08.06

20067

2010.05.28

30,35,41,43

UNGUREANU Igori, MD

10/2009

25

025720

2009.08.07

20068

2010.05.28

34

Gallaher Limited, GB

11/2009

26

025729

2009.09.02

20069

2010.05.28

05

G.L. Pharma GmbH, AT

11/2009

27

025733

2009.09.02

20070

2010.05.31

05

G.L. Pharma GmbH, AT

11/2009

28

025871

2009.09.18

20071

2010.06.28

34

Gallaher Limited, GB

12/2009

29

025439

2009.06.02

20075

2010.05.26

02,19,35

Prîvatne acŃionerne tovarîstvo
"Polifarb Ucraina", UA

8/2009

30

025607

2009.06.30

20076

2010.06.14

35

Max Mara Fashion Group S.r.l., IT

9/2009
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TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

7

8

31

023566

2008.05.27

20077

2010.06.14

09,14,18,
25,35

32

025626

2009.07.17

20078

2010.06.14

33

Diageo North America, Inc., corporaŃie din Statul Connecticut, US

33

024604

2008.11.14

20079

2010.06.14

30,35

GOLDEN BRANDS LIMITED, CY

2/2009

34

023304

2008.04.11

20080

2010.06.14

37,38,39,43

T.D. ECONOM S.R.L., MD

11/2008

35,42

MoldData, întreprindere de stat,
MD

9/2009

Nine West Development Corpora- 12/2008
tion, corporaŃie din statul Delaware, US

9
9/2010

9/2009

35

025516

2009.06.22

20081

2010.06.14

36

025341

2009.05.06

20082

2010.06.14

31

POSTOLACHI Alexei, MD

9/2009

37

025590

2009.06.24

20083

2010.06.11

02,19

BICOMPLEX S.R.L., MD

9/2009

38

023905

2008.07.21

20084

2010.06.18

01

CEPV-PRIM S.R.L., societate
comercială, MD

12/2008

39

025591

2009.06.29

20085

2010.06.10

32,35

EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD

9/2009

40

025418

2009.05.28

20086

2010.06.11

32,33

41

025406

2009.05.26

20087

2010.06.11

34

42

025726

2009.08.12

20088

2010.06.10

29,30,35,

CUZNEłOV Iurie, MD

9/2009

łURCAN Oleg, MD

9/2009

Arta Culinarului S.R.L., MD

11/2009

9/2010

9/2010

39,41,43
43

024260

2008.09.18

20089

2010.06.09

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

3/2009

44

024261

2008.09.18

20090

2010.06.09

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

3/2009

45

024262

2008.09.18

20091

2010.06.09

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

3/2009

46

025316

2009.04.28

20092

2010.06.09

03

UNILEVER N.V., NL

7/2009

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

10/2009

47

025453

2009.06.04

20093

2010.06.09

48

025633

2009.07.20

20094

2010.06.09

03

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US

11/2009

49

025454

2009.06.04

20095

2010.06.09

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

10/2009

50

025493

2009.06.11

20096

2010.05.26

09,16,35,
38,41

ZAO "Izdatelskiy dom "Burda",
RU

8/2009

51

025494

2009.06.11

20097

2010.05.26

09,16,35,
38,41

ZAO "Izdatelskiy dom "Burda", RU

8/2009

52

025515

2009.07.16

20098

2010.06.08

09,11

łURCAN Vladimir, MD

9/2009

łURCAN Valentin, MD
53

025555

2009.07.08

20099

2010.06.08

05

Dolorgiet GmbH & Co. KG, DE

9/2009

54

025456

2009.06.05

20102

2010.06.07

05

BOSNALIJEK, Pharmaceutical
and Chemical Industry, Joint
Stock Company, BA

9/2009

55

025315

2009.04.28

20103

2010.06.07

30

DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA
"ROSHEN", UA

9/2009

56

024253

2008.09.23

20104

2010.06.18

14

BEŞLIU Vladimir, MD

2/2009

9/2010

35,39,41,43

9/2010

57

024719

2008.12.17

20105

2010.06.07

58

025314

2009.04.29

20106

2010.06.07

30

59

025552

2009.07.07

20107

2010.06.14

32,33,35,
38,41

60

025750

2009.08.12

20108

2010.06.14

61

025751

2009.08.12

20109

62

025786

2009.08.28

20110

100

BORA Sinan, MD

4/2009

DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA
"ROSHEN", UA

9/2009

MIGAI Nadejda, MD

11/2009

05

Wyeth, a corporation of the State
of Delaware, US

11/2009

2010.06.14

05

Wyeth, a corporation of the State
of Delaware, US

11/2009

2010.06.14

05

Wyeth, a corporation of the State
of Delaware, US

11/2009

MĂRCI
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1

2

3

4

5

6

7

8

63

025787

2009.08.28

20111

2010.06.14

05

Wyeth, a corporation of the State
of Delaware, US

11/2009

64

025788

2009.08.28

20112

2010.06.14

05

Wyeth, a corporation of the State
of Delaware, US

11/2009

65

025789

2009.08.28

20113

2010.06.14

05

Wyeth, a corporation of the State
of Delaware, US

11/2009

66

025794

2009.09.02

20114

2010.06.14

01

HAIFA CHEMICALS, LTD, IL

12/2009

33,35

Nemiroff Intellectual Property
Establishment, LI

12/2009

Nemiroff Intellectual Property
Establishment, LI

12/2009

67

025796

2009.09.01

20115

2010.06.14

68

025797

2009.09.01

20116

2010.06.14

33,35

69

025802

2009.09.02

20117

2010.06.14

28

Mattel, Inc., US

12/2009

70

025613

2009.07.16

20118

2010.06.16

41

SUHOREBROV Serghei, MD

9/2009

71

025532

2009.06.18

20119

2010.06.16

07

INDUSTRIAL DE VÁLVULAS,
S.A. DE C.V., MX

9/2009

72

025735

2009.09.02

20120

2010.06.16

05

G.L. Pharma GmbH, AT

11/2009

73

024406

2008.10.09

20121

2010.06.18

16,18,20,21

74

025370

2009.05.13

20122

2010.06.18

75

025589

2009.06.23

20123

TITOV Mihail, MD

2/2009

08

THE GILLETTE COMPANY, US

9/2009

2010.06.17

35

BEJENARI Alexandr, MD

9/2009

01,05,31

76

023452

2008.05.07

20124

2010.06.17

77

023239

2008.04.07

20125

2010.06.16

07

78

023388

2008.04.23

20126

2010.06.22

03,35

79

025779

2009.09.01

20127

2010.06.23

80

025666

2009.07.31

20128

2010.06.24

81

025866

2009.09.23

20129

2010.06.21 07,09,11,29, Ideea-Prim S.R.L., societate
30,35,42
comercială, MD

12/2009

82

025756

2009.08.17

20130

2010.06.21

35,36

SMS Credit S.R.L., organizaŃie
de microfinanŃare, MD

11/2009

83

025755

2009.08.18

20131

2010.06.21

05

Metatron S.A., MD

11/2009

84

025727

2009.09.02

20132

2010.06.21

05

G.L. Pharma GmbH, AT

11/2009

85

025627

2009.07.21

20133

2010.06.21

30

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

9/2009

86

025566

2009.07.10

20134

2010.06.21

33

UNITED WINE COMPANY
S.R.L., întreprindere mixtă, MD

9/2009

87

020624

2007.01.24

20135

2010.06.14

30

BUCURIA S.A., MD

88

025381

2009.06.19

20137

2010.06.25

17

ZAVOD "MOLDAVIZOLIT",
societate pe acŃiuni de tip închis,
MD

89

021145

2007.04.28

20138

2010.06.24

16,36,38,

025075

2009.03.04

9/2010

Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, PL

12/2008

DIADAN-LEX S.R.L., MD

11/2008

9/2010

CIOBANU Anatolie, MD

12/2008

9/2010

35

Intelligent Business Solutions
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD

11/2009

33

COLIEV Serghei, MD

11/2009

39,41,45
90

9

12/2007
8/2009

4/2009

VICTORIABANK S.A., bancă
comercială, MD

20140

2010.06.24

25

Athleta (ITM) Inc., US

7/2009

91

025380

2009.05.15

20141

2010.06.28

05

NOVARTIS AG, CH

10/2009

92

025379

2009.05.15

20142

2010.06.28

05

NOVARTIS AG, CH

10/2009

93

025711

2009.08.04

20143

2010.06.28

10

Allergan, Inc., US

11/2009

94

025660

2009.07.28

20144

2010.06.28

35

Alokozay FZE, AE

11/2009

32,41

The Coca-Cola Company,
corporaŃia statului Delaware, US

11/2009

95

025636

2009.07.20

20145

2010.06.28

96

025615

2009.07.15

20146

2010.06.28

30,32,33

The Coca-Cola Company,
corporaŃia statului Delaware, US

11/2009

97

025609

2009.07.14

20147

2010.06.28

30,32

Fuze Beverage, LLC, corporaŃie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US

10/2009

98

025549

2009.07.06

20148

2010.06.28

05

POLICHEM S.A., LU

11/2009

99

025482

2009.06.10

20149

2010.06.28

05

RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN

10/2009

9/2010

101

MD - BOPI 9/2010

TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

025481

2009.06.10

20150

2010.06.28

05

RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN

10/2009

101

025480

2009.06.10

20151

2010.06.28

05

RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN

10/2009

102

024547

2008.11.10

20152

2010.06.25

21,35

IBRIŞIM Alexandr, MD

3/2009

9/2010

103

024940

2009.02.05

20153

2010.06.25

30

FLORAUTOSERV S.R.L., MD

4/2009

9/2010

104

023600

2008.04.16

20154

2010.06.18

29,32,35

ECOVIT S.R.L., întreprindere
cu capital străin, fabrică
de conserve, MD

12/2008

9/2010

105

025535

2009.06.19

20155

2010.06.29

29,30,35

Mohammad Sarafan
Chaharsoughi, AE

11/2009

106

025536

2009.06.19

20156

2010.06.29

29,30,35

Mohammad Sarafan
Chaharsoughi, AE

11/2009

107

023330

2008.04.16

20158

2010.04.15

25,35,41,43

STOG Grigore, MD

11/2008

108

023331

2008.04.16

20159

2010.04.15

25,33,35,

STOG Grigore, MD

11/2008

STOG Grigore, MD

11/2008

9/2010

39,41,43
109

023333

2008.04.16

20160

2010.04.15

110

025605

2009.07.01

20289

2010.07.23 29,30,32,33, PERENNIAL INTELLECTUAL
43
PROPERTY NV, AN

10/2009

111

025743

2009.08.12

20290

2010.06.14

32

BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
MD

11/2009

112

022444

2007.12.19

20326

2010.06.23

20

FABRICA DE MOBILĂ VIITORUL 10/2008
S.A., MD

102

25,35,41,43

9/2010

9/2010

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

1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite

(186) Data
expirării
reînnoirii

(511) Clase

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

(442)
Nr. BOPI

6

2

3

4

5

1

2R 6

2020.08.23

25

2

R 7414

2019.10.18

33

3

R 7551

2020.01.10

05

4

R 7552

2020.01.10

05

5

R 7553

2020.01.10

05

6

R 7706

2020.02.04

01,03,05,09,
10,16,21,29,
30,32,41,42

7

R 7709

2020.02.17

05

8

R 7870

2020.05.18

16,35,38

9

R 7871

2020.05.18

16,35,38

10

R 7931

2020.05.18

09,38,41,42

11

R 8014

2020.05.10

33

12

R 8034

2020.08.04

25

13

R 8047

2020.02.04

01,03,05,09,
10,16,21,29,
30,32,41,42

14

R 8058

2020.05.31

16

15

R 8060

2020.06.07

16,35,38

16

R 8083

2020.08.09

02

REEBOK INTERNATIONAL LTD, corporaŃia
statului Massachusetts, US
1895 J.W. Foster Boulevard, Canton,
Massachusetts, Statele Unite ale Americii
VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mixtă,
fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor 3,
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US
One Discovery Place, SILVER SPRING,
Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
ODAJIU Ştefan, MD
Str. Uzinelor nr. 7, ap. 3, MD-6811, Bardar,
judeŃul Chişinău, Republica Moldova
Playboy Enterprises International, Inc., US
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
Widetech Manufacturing Sdn. Bhd., MY
101A, Hilir Sungei Keluang 5, Bayan Lepas
Industrial Park IV, 11900 Bayan Lepas,
Penang, Malaysia
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
E.I. Du Pont de Nemours and Company, US
1007 Market Street, Wilmington, Delaware,
19898, Statele Unite ale Americii

(450)
Nr. BOPI

7
2/1994

2/2000

7/2000

5/2000

10/2000

5/2000

10/2000

5/2000

10/2000

7/2000

1/2001

7/2000

1/2001

11/2000

4/2001

11/2000

4/2001

12/2000

5/2001

1/2001

6/2001

1/2001

6/2001

1/2001

7/2001

2/2001

7/2001

2/2001

7/2001

2/2001

7/2001
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TRADEMARKS

2

3

4

5

6

7

17

R 8145

2020.10.17

29,30

3/2001

8/2001

18

R 8179

2020.10.16

30

4/2001

9/2001

19

R 8288

2020.09.08

25

6/2001

11/2001

20

R 8397

2020.05.10

32

8/2001

1/2002

21

R 8661

2020.02.14

09,42

7/2000

5/2002

22

R 9540

2020.11.27

33,35

2/2003

7/2003

23

2R 39

2020.01.19

42

24

2R 321

2020.07.13

09,10,16,35,
37,41,42

UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii
Playboy Enterprises International, Inc., US
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
Osotspa Co., Ltd., TH
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak,
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailanda
Compania-Dekart S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
SIX CONTINENTS LIMITED, GB
Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire,
UB9 5HR, Regatul Unit
International Business Machines Corporation,
US
New Orchard Road, Armonk N.Y. 10504,
Statele Unite ale Americii

1

104

4/1994

7/1994

DENUMIRI DE ORIGINE

MD - BOPI 9/2010

IV
Denumiri de origine a produselor /
Appellations of origin
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APPELLATIONS OF ORIGIN

Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată
protecŃie în Republica Moldova în luna iunie 2010
în baza Aranjamentului de la Lisabona privind
protecŃia denumirilor de origine şi înregistrarea
internaŃională a acestora
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării internaŃionale,
data înregistrării internaŃionale, codul Ńării de origine (conform normei ST.3 OMPI), denumirea
de origine, transliterarea / traducerea (după caz), denumirea produsului şi clasa din care
acesta face parte, conform Clasificării internaŃionale a produselor şi serviciilor
în scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa)
Nr.
crt.
1
1

Nr.
înregistrării
internaŃionale
2
AO 0888

2

AO 0889

2009.06.16

IT

BAROLO

-

3

AO 0890

2009.06.16

MX

VAINILLA DE
PAPANTLA

-

106

Data
înregistrării
internaŃionale
3
2009.06.16

Codul
Ńării

Denumirea
de origine

Transliterarea /
Traducerea

4
IT

5
BARBARESCO

6
-

Clasa / Produsul

7
33 - Vin / Wine / Vino
Vin
33 - Vin / Wine / Vino
Vin
30 - Vanille/Vanilla/ Vainilla/
Vanilie

DESIGN
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V
Design industrial / Industrial design

P

rotecŃia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecŃia 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 conŃină 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 naŃională se publică în prezenta SecŃiune.
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 InternaŃionale (“Bulletin
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale
înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele
acestor desene şi modele industriale înregistrate în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare internaŃională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaŃională.
Ponderea semantică a părŃii verbale ce se conŃine în desenele sau modelele industriale nu se
protejează.

L

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

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative,
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law.
Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial designs
registration certificates, and renewed industrial designs under the national procedure shall be
published in this Section.
Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs (“Bulletin des
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). The Bulletin comprises both
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed
over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the lists of
industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international
registration numbers and of the ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova,
arranged in the order of the international registration numbers.
The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected.

107

MD - BOPI 9/2010

DESIGN

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80
(11)

Numărul certificatului
Certificate number

(15)

Data înregistrării

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

Date of registration
Expected expiration date of the registration validity
Number of industrial design
Number of deposit
(22)

Data de depozit
Filing date of deposit

(23)

Data priorităŃii de expunere
Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform ConvenŃiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

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

Data de depozit a cererii prioritare
Filing date of priority application

(33)

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

(43)

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

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

Publication date of the decision on registration of the industrial design
Date of issuance of certificate
Date of publication deferment expiration
(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Indication of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Representation of industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of attorney

(80)

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

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

110

DESIGN

MD - BOPI 9/2010

BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of the industrial
designs

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziŃii sau observaŃii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării
acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puŃin una din condiŃiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecŃia 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, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with
the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within
3 months following the date of publication of that requests in BOPI.

A

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2010 0073
2010.07.21
3

(71)

(54)

ACATES-L S.R.L., MD
Str. 31 August nr. 53, MD-3733, Truşeni,
Chişinău, Republica Moldova
Butelii

(55)

1.1

112

1.2

2.1

DESIGN
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(21) f 2010 0073

2.2

3
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(51)
(21)
(22)
(28)

LOC (9) Cl. 11-05
f 2010 0068
2010.06.23
1

DESIGN
(71)

(74)
(54)

INTERTEXT T&C S.R.L., MD
Str. Potîrnichii nr. 5, MD-2011, Codru,
Chişinău, Republica Moldova
COTRUłA Leonid
Emblemă

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părŃii verbale nu se protejează.
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(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 12-06
f 2010 0070
2010.07.09
2

(71)(72) FRIPTU Ion, MD
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(54) Barcă, luntre

(55)

1.1

1.3

1.2

2.1

2.2

2.3
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(51)
(21)
(22)
(28)

LOC (9) Cl. 19-08
f 2010 0060
2010.05.21
1

DESIGN
(71)(72) CEBAN Gabriel, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 72,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(74) COTRUłA Leonid
(54) Etichetă

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părŃii verbale nu se protejează.
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(57)
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LOC (9) Cl. 19-08
f 2010 0067
2010.06.21
8
Culori revendicate: modelul 1 – alb, negru,
violet-închis, violet-deschis, cenuşiu, albastru, roşu, verde-închis, verde-deschis, portocaliu, cafeniu-închis, cafeniu-deschis, galben;
modelul 2 – alb, negru, violet-închis, violetdeschis, cenuşiu, albastru, roşu, verdeînchis, verde-deschis, portocaliu, cafeniuînchis, cafeniu-deschis, galben, roz; modelul
3 – alb, negru, violet-închis, violet-deschis,
cenuşiu, albastru, roşu, verde-închis, verdedeschis, portocaliu, cafeniu-închis, cafeniudeschis, galben; modelul 4 – alb, negru,
violet-închis, violet-deschis, cenuşiu, albastru,
roşu, verde-închis, verde-deschis, portocaliu,
cafeniu-închis, cafeniu-deschis, galben; modelul 5 – alb, negru, violet-închis, violet-

(71)

(72)
(74)
(54)

deschis, cenuşiu, albastru, roşu, verdeînchis, verde-deschis, portocaliu, cafeniuînchis, cafeniu-deschis, galben; modelul 6 –
alb, negru, violet-închis, violet-deschis, cenuşiu, albastru, roşu, verde-închis, verdedeschis, portocaliu, cafeniu-închis, cafeniudeschis, galben; modelul 7 – alb, negru,
violet-închis, violet-deschis, cenuşiu, albastru,
roşu, verde-închis, verde-deschis, portocaliu,
cafeniu-închis, cafeniu-deschis, galben; modelul 8 – alb, negru, violet-închis, violetdeschis, cenuşiu, albastru, roşu, verde-închis,
verde-deschis,
portocaliu,
cafeniu-închis,
cafeniu-deschis, galben.
VLADOVLAD S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
CABANOV Vladimir, MD
SÎSOEVA Valentina
Etichete

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

1

2
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f 2010 0067

3

4

5
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f 2010 0067

6

7

8
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(22)
(28)
(71)
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LOC (9) Cl. 26-05
f 2010 0065
2010.06.15
1
LIMITED LIABILITY COMPANY "LIGHTING
TECHNOLOGIES PRODUCTION", RU
Magistralnaya Street 11a, Ryazan 390010,
FederaŃia Rusă

(72)
(74)
(54)

VEKOVISHCHEV Andrey Valerievich, RU
GLAZUNOV Nicolae
Corp de iluminat

(55)

1.1

1.2

1.3

1.5

120

1.4

1.6

1.7

DESIGN
(51)
(21)
(22)
(28)
(71)
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LOC (9) Cl. 26-05
f 2010 0066
2010.06.17
3
LIMITED LIABILITY COMPANY "LIGHTING
TECHNOLOGIES PRODUCTION", RU
Magistralnaya Street 11a, Ryazan 390010,
FederaŃia Rusă

(72)
(74)
(54)

CORNELISSEN Serge, BE
CORNELISSEN Robert, BE
GLAZUNOV Nicolae
Corpuri de iluminat

(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.5

1.7

2.2

2.1

2.3
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DESIGN

f 2010 0066

2.4

2.7

3.2

122

2.5

2.6

3.1

3.3

DESIGN
(21)
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f 2010 0066

3.4

3.5

3.6

3.7
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul,
codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(11)
(15)
(18)
Nr.
Data
Valabilitate
certiînregistrării
ficatului

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

1
1

2
1248

3
4
2010.08.23 2015.01.12

5
6
f 2010 0003 2010.01.12

7
09-01

4

2

1249

2010.07.29 2014.07.28

f 2009 0055 2009.07.28

23-99

3

3

1250

2010.08.05 2014.12.29

f 2009 0081 2009.12.29

25-03

2

4

1251

2010.08.23 2014.07.03

f 2009 0051 2009.07.03

25-02

5

1252

2010.08.05 2014.12.18

f 2009 0076 2009.12.18

32-00

19 (5, 6,
7, 8, 11,
18, 19,
20, 22,
26, 31,
32, 33,
34, 36,
37, 38,
40, 41 )
2

6

1253

2010.08.05 2015.01.20

f 2010 0007 2010.01.20

32-00

1

124

8

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(43)
Nr. BOPI

9

10

BODRUG Gheorghe,
3/2010
MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 3,
ap. 59, MD-2069,
Chişinău, Republica
Moldova
PADO-PLAST S.R.L.,
12/2009
SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Mălina Mică nr. 42,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
ARTMET S. A., MD
3/2010
Str. Feredeului nr. 12,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
Î.C.S. ZHENG SHI
10/2009
INTERNATIONAL
GROUP S.R.L. , MD
Str. M. Sadoveanu nr. 42,
bloc 6,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova

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

3/2010

3/2010

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

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

2
1223

3
09-03

4
f 2009 0038

5
2009.05.29

6
3

2

1224

09-03

f 2009 0040

2009.05.29

6

3

1231

32-00

f 2009 0022

2009.04.16

1

4

1232

32-00

f 2009 0063

2009.10.01

1

7
"TOPEX SP. Z.O.O." SPOLKA
KOMANDYTOWA, PL
"TOPEX SP. Z.O.O." SPOLKA
KOMANDYTOWA, PL
GIANIS IMPEX S.R.L.
SOCIETATE COMERCIALĂ,
MD
MARS, INCORPORATED, US

5

1233

02-04

f 2009 0067

2009.11.12

4

BECHER Valeriu, MD

6

1235

09-01

f 2009 0060

2009.09.15

1

7

1236

09-05;
19-08

f 2009 0056

2009.07.30

3

SICHUAN WENJUN SPIRITS
COMPANY LIMITED, CN
LAFARGE, FR

8

1238

19-08

f 2008 0027

2008.03.26

1

"SUZIR'EA" TOVARISTVO
Z OBMEJENOIU
VIDPOVIDALINISTIU
NAUKOVO-VIROBNICE
PIDPRIĂMSTVO, UA

(44)
Nr.
BOPI
8

5/2010
5/2010
5/2010

5/2010
6/2010
6/2010
6/2010
6/2010
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DESIGN

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

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1
1

2
287

3
2015.07.18

4
f 2000 0058

5
2000.07.18

6
09-01

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)
7
1

2

867

2015.07.19

f 2005 0092

2005.07.19

19-08

4

3

859

2015.07.13

f 2005 0090

2005.07.13

19-08

1

4

860

2015.06.16

f 2005 0078

2005.06.16

09-01

1

5

976

2015.07.20

f 2005 0098

2005.07.20

09-01;
11-03;
19-08

1

126

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

8
PLUS-ASCONI S.R.L.,
MD
MD-6827, Suruceni,
Ialoveni, Republica
Moldova
ÎCS "SUVOROV-VIN"
S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
EFES VITANTA
MOLDOVA BREWERY
S.A., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova

9
4/2001
12/2001

4/2006
12/2006

3/2006
11/2006

BASVINEX, SOCIETATE 4/2006
PE ACłIUNI, MD
12/2006
Str. StudenŃilor nr. 1, ap. 7,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
CEMA S.A., SOCIETATE 4/2007
MIXTĂ MOLDO-CEHO12/2007
AMERICANĂ, MD
Str. Costiujeni nr. 16,
MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecŃie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications or titles of protection
of industrial property objects

Î

n prezenta SecŃiune sunt publicate modificările intervenite în situaŃia juridică a cererilor şi titlurilor de

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

I

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

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

OPI

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

Nr. depozit

3
022108

Nr.

Nr. titlului
de
protecŃie

BOPI

4
-

5
9/2008

Date iniŃiale

Date modificate

6
(730)
Ministerul Economiei
şi ComerŃului
al Republicii Moldova, MD

7
(730)
Ministerul Economiei
al Republicii Moldova, MD

PiaŃa Marii Adunări NaŃionale nr. 1,
MD-2033, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

PiaŃa Marii Adunări NaŃionale nr. 1,
MD-2033, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

025332

-

7/2009
8/2010

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

025531

-

9/2009

(540)

(540)

4

Marcă

009232

7797

10/2000
3/2001

5

Marcă

009601

8226

5/2001
10/2001

6

Marcă

009176

8377

10/2000
12/2001

7

Marcă

009887

9395

12/2002
5/2003

8

Mărci

013632

11174

4/2004
10/2004
8/2010

(730)
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
"UNGHENI-VIN" S.A., MD
MD-3441, PîrliŃa, judeŃul Ungheni,
Republica Moldova
(730)
Samsung Electronics Co., Ltd.,
KR
416, Maetan-dong, Paldal-gu,
Suwon-city, Kyungki-do,
Republica Coreea
(730)
AGRIMATCO-SERVICE S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Decebal nr. 99, bloc 6, of. 11,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
901 SAN ANTONIO ROAD, PALO
ALTO, CALIFORNIA, 94303,
Statele Unite ale Americii
(730)
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

013548

11310

6/2004
11/2004
8/2010

(730)
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
"UNGHENI-VIN" S.A., MD
Str. Industrială, 3/A, MD-3601,
or. Ungheni, Republica Moldova
(730)
Samsung Electronics Co., Ltd.,
KR
416, Maetan-dong, Yeongtonggu, Suwon-ci, Gyeonggi-do,
Republica Coreea
(730)
AGRIMATCO-SERVICE S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
str. Tighina nr. 55,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
4150 Network Circle, Santa
Clara, CA 95054,
Statele Unite ale Americii
(730)
str. Miciurin 6,
MD-2055, or. Vatra,
mun. Chişinău, Republica Moldova

013873

11454

7/2004
12/2004
8/2010
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1
9

10

11

2
Mărci

Mărci

Desen/
model
industrial

3
021651

4
17635

5
10/2008
3/2009

021540

19046

5/2009
11/2009

025266

19729

7/2009
8/2009
5/2010

025267

19730

7/2009
8/2009
5/2010

025268

19731

7/2009
8/2009
5/2010
3/2006
11/2006

f 2005 0083

858

6
(730)
Public Joint Stock Company
"Pharmstandard-Oktyabr", RU
Aptekarsky passage, 5,
St.- Petersburg,
197376, FederaŃia Rusă
(730)
ŠKODA HOLDING a.s., CZ
Václavské nám. 837/11,110 00
Praha 1, Republica Cehă

7
(730)
Public Joint Stock Company
"Pharmstandard", RU
Likhachevsky proezd, d. 5 "B",
g. Dolgoprudny,
Moscow Region,
141700, FederaŃia Rusă
(730)
ŠKODA INVESTMENT a.s., CZ
Václavské nám. 837/11,110 00
Praha 1, Republica Cehă

(71)
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Stejarilor nr. 20,
MD-3500, Orhei,
Republica Moldova

(71)
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager 16,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

Lista contractelor de licenŃă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecŃie, numărul BOPI, date despre licenŃiator, date despre licenŃiat, informaŃii privind
contractul de licenŃă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1

OPI

2
Marcă

Nr. titlului
de
protecŃie

Nr. BOPI

3
8014

4
1/2001
6/2001

777406

Marcă
internaŃională

LicenŃiator

5
(730)
ODAGIU Ştefan,
MD

LicenŃiat

6
(791)
Î.M. "Colusvin" S.R.L.,
MD
Şos. Munceşti 801,
Str. Uzinelor nr. 7, ap. 3, MD-2029,
MD-6811, Bardar,
mun. Chişinău,
judeŃul Chişinău,
Republica
Republica Moldova
Moldova

InformaŃii privind
contractul de licenŃă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

7
8
1532
1. LicenŃă neexclusivă
2010.08.03
limitată la fabricarea
mărfurilor marcate cu
mărcile comerciale care
constituie obiectul contractului, precum
şi dreptul la magazinare/
depozitare, propunerea
pentru vânzare şi
vânzarea de brandy,
divin „Barza Legendară”
pe teritoriile protejate
conform condiŃiilor pct. 3.1
şi 3.6 ale contractului.
2. Termenul de acŃiune
a contractului – de la
26.07.2010 până
la 26.07.2015.
3. Teritoriul de acŃiune –
Republica Moldova.
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KA4A Lista brevetelor de invenŃie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menŃinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul Ńării conform
normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităŃii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11)
Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data
încetării
valabilităŃii

1
1

2
SCRIPCENCO Angela, MD; SCRIPCENCO Grigore, MD;
SCRIPCENCO Alexandr, MD
TONCIUC Vladimir, MD;
EMILIAN Valentina, MD
ISTRATI Dinu, MD
HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE
HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE
A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
SRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU
Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOłAN Victor, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
GORNEA Filip, MD; CHIRILĂ Vitalie, MD

3
847

4
96-0040

5
1996.02.09

6
2010.02.09

1927

a 2001 0040

2001.02.14

2010.02.14

1937
2353
2550
2597
2623
2624
2660
2823

a 2001 0041
a 2002 0073
a 2002 0075
a 2004 0027
a 2004 0029
a 2004 0034
a 2004 0028
a 2004 0036

2001.02.14
2002.02.13
2002.02.13
2004.02.03
2004.02.03
2004.02.09
2004.02.03
2004.02.12

2010.02.14
2010.02.13
2010.02.13
2010.02.03
2010.02.03
2010.02.09
2010.02.03
2010.02.12

2864
2868
2891

a 2005 0033
a 2005 0026
a 2005 0047

2005.02.08
2005.02.01
2005.02.21

2010.02.08
2010.02.01
2010.02.21

2895
3011

a 2005 0025
a 2005 0050

2005.02.01
2005.02.22

2010.02.01
2010.02.22

3623
3741

a 2005 0032
a 2008 0051

2005.02.07
2008.02.20

2010.02.07
2010.02.20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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MM4A Lista brevetelor de invenŃie a căror valabilitate a încetat
înainte de termen prin neachitarea taxei de menŃinere
în vigoare a brevetului, conform art. 68 din Legea
nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,
codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului,
data depozitului, data încetării valabilităŃii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-CIPRIOTĂ
"EURO-ALCO", S.A., MD
CC+F CONSULTING, CONSTRUCTION AND
FINANCE AG, CH
BABII Sergiu, MD
AGOURON PHARMACEUTICALS INC., US
VORNIC Ivan, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
CERBARI Alexandru, MD; STAŞCOV Eugen, MD;
PARASCA Dumitru, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
BÂZGU Dumitru, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
"ALIMENTARMAŞ" S.A., MD
Air Products and Chemicals, Inc., US
OSMAN Victor, MD
HURMUZACHI Viorel, MD
ŞIŞIANU Sergiu, MD
LOPATA Iulia, MD
CALENICI Eugenia, MD
BESCHIERU Eugeniu, MD; GHIDIRIM Gheorghe,
MD; BESCHIERU Traian, MD;
ROJNOVEANU Gheorghe, MD;
JUCOVSCHI Constantin, MD
BUZU Dumitru, MD
BUZU Dumitru, MD
CALENICI Eugenia, MD
BODRUG Nicolae, MD
BODRUG Nicolae, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităŃii

3
1177

4
98-0068

5
1998.03.03

6
2009.03.03

1209

96-0336

1994.03.07

2009.03.07

1619
1638
2474
2588

a 2000 0056
96-0277
a 2003 0089
a 2004 0061

2000.03.28
1993.03.26
2003.03.25
2004.03.19

2009.03.28
2009.03.26
2009.03.25
2009.03.19

2621
2741
2743

a 2004 0064
a 2004 0066
a 2003 0078

2004.03.25
2004.03.26
2003.03.13

2009.03.25
2009.03.26
2009.03.13

2767
2800
2805
2862
2935
2949
3357
3372
3423
3424
3469

a 2004 0063
a 2003 0071
a 2004 0067
a 2004 0070
a 2001 0349
a 2005 0080
a 2007 0062
a 2006 0106
a 2007 0058
a 2007 0073
a 2007 0075

2004.03.25
2003.03.05
2004.03.26
2004.03.29
2000.03.08
2005.03.18
2007.03.15
2006.03.31
2007.03.13
2007.03.21
2007.03.21

2009.03.25
2009.03.05
2009.03.26
2009.03.29
2009.03.08
2009.03.18
2009.03.15
2009.03.31
2009.03.13
2009.03.21
2009.03.21

3470
3472
3476
3477
3478

a 2007 0087
a 2007 0088
a 2007 0077
a 2007 0074
a 2007 0076

2007.03.27
2007.03.27
2007.03.21
2007.03.21
2007.03.21

2009.03.27
2009.03.27
2009.03.21
2009.03.21
2009.03.21
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KA4Y Lista brevetelor de invenŃie de scurtă durată a căror
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea
taxei de menŃinere în vigoare a brevetului,
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008
(cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul Ńării
conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,
data încetării valabilităŃii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

2
GRANCIUC Gheorghe, MD;
GODOROJA Pavel, MD;
GRANCIUC Adrian, MD;
GRANCIUC Victoria, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data depozit

3
8

4
s 2008 0003

5
2008.02.18

Data
încetării
valabilităŃii
6
2010.02.18

MK4A Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
certificat

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

1
1

2
PROZUMENŞCICOV Andrei, RU; OBŞCESTVO
S OGRANICENNOI OTVETSTVENNOSTIU
"GLETCER INVEST", RU
S.R.L. "SotekKomCentru", RU

3
139

4
u 2005 0031

5
2005.01.20

Data expirării
duratei de
valabilitate
6
2010.01.20

162

u 2005 0001

2005.01.04

2010.01.04

2
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
1

(210)
Nr. de depozit
2
026797

(220)
Data de depozit
3
2010.02.23

Data retragerii

Nr. BOPI

4
2010.08.13

5
6/2010

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul neîndeplinirii condiŃiilor art. 46
din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

(210)
Nr. de depozit
2
021904
022519
022529
022537
022677
022737
022742
022782
022874
022998
023002
023114
023626
023634
023635
023639
023954
023955
023959
024651
024666
024729
024737
024744
024752
024753
024755
024790
024810
024813
024819
024902
024931
024949
024950
025004

(220)
Data de depozit
3
2007.09.18
2007.12.19
2007.12.18
2007.12.24
2008.01.25
2008.01.23
2008.01.23
2008.01.30
2008.02.15
2008.03.25
2008.03.06
2008.03.14
2008.06.04
2008.06.04
2008.06.04
2008.06.09
2008.08.08
2008.08.08
2008.07.28
2008.12.01
2008.12.03
2008.12.15
2008.12.17
2008.12.26
2008.12.26
2008.12.26
2008.12.18
2008.12.23
2008.12.26
2008.12.29
2008.12.26
2009.01.31
2009.02.10
2009.02.09
2009.02.09
2009.02.17

Data retragerii

Nr. BOPI

4
2010.08.23
2010.08.24
2010.08.23
2010.08.24
2010.08.24
2010.08.24
2010.08.24
2010.08.24
2010.08.24
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.24
2010.08.24
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.24
2010.08.23
2010.08.24
2010.08.24
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23
2010.08.23

5
10/2009
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008
10/2008
11/2008
11/2008
11/2008
11/2008
4/2009
12/2008
12/2008
12/2008
12/2008
12/2008
4/2009
2/2009
3/2009
3/2009
4/2009
4/2009
4/2009
4/2009
3/2009
4/2009
3/2009
3/2009
4/2009
4/2009
4/2009
4/2009
4/2009
4/2009

133

MD - BOPI 9/2010

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graŃie) 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 valabilităŃii, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităŃii

1
1

2
6993

3
008357

5
2009.01.11

2

7423

008846

4
KRISTI GRIGORII
ION
КРИСТИ
ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ
IMPULS

3

7424

008847

MAGNAT

4

7511

008978

AB FASHION

5

7651

009146

UŞAM SOFT

6

7652

009147

7

7653

009148

8

7654

9

2009.09.03

2009.09.03

2009.11.25

2010.02.09

2010.02.09

009152

UŞAM UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE APLICATIVE
DIN MOLDOVA
MULłI ANI

2010.02.11

7655

009153

DE NUNTĂ

2010.02.11

10

7656

009154

REVELION

2010.02.11

11

7657

009185

2010.02.25

12

7658

009186

CHERVENO
KADARKA
QUALITATSWEIN
KADARCA
QUALITATSWEIN

13

7717

009145

Contabil Cadre
Studii Quest şi
SCII

2010.02.09

14

7718

009151

FEENORD

2010.02.11

15

7719

009167

REVOSEN

2010.02.17
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2010.02.09

2010.02.25

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

6
VINORUM HOLDINGS LIMITED, GI
Suite 2 B, Mansion House, 143 Main Street,
Gibraltar

GAMA InternaŃional S.R.L., firmă comercială
de producere, MD
Str. Prieteniei nr. 163,
MD-7106, Otaci, Republica Moldova
GAMA InternaŃional S.R.L., firmă comercială
de producere, MD
Str. Prieteniei nr. 163,
MD-7106, Otaci, Republica Moldova
BERSUłCHI Alexandr, MD
Str. IndependenŃei nr. 9, bloc 1, ap. 109,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Universitatea de ŞtiinŃe Aplicative din Moldova,
MD
Str. Ghenadie Iablocikin nr. 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Universitatea de ŞtiinŃe Aplicative din Moldova,
MD
Str. Ghenadie Iablocikin nr. 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Universitatea de ŞtiinŃe Aplicative din Moldova,
MD
Str. Ghenadie Iablocikin nr. 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Combinatul de produse alimentare din BălŃi,
întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114,
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova
Combinatul de produse alimentare din BălŃi,
întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114,
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova
Combinatul de produse alimentare din BălŃi,
întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114,
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova
COJOCARU Stela, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 27,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
COJOCARU Stela, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 27,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Universitatea de ŞtiinŃe Aplicative din Moldova,
MD
Str. Ghenadie Iablocikin nr. 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Combinatul de produse alimentare din BălŃi,
întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114,
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova
SmithKline Beecham p.l.c., GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
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1
16

2
7731

3
009142

4
ECO-FLO

5
2010.02.09

17

7732

009190

Rama

2010.02.28

18

7749

009134

SONOTEL

2010.02.09

19

7774

009189

Rama

2010.02.28

20

7784

009169

XONFLO

2010.02.17

21

7791

009174

IN-EX Inter

2010.02.22

22

7831

008920

КРАСНЫЙ
КОРАЛЛ

2009.10.25

23

7832

008921

КАМЕЯ

2009.10.25

24

7833

008922

ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ

2009.10.25

25

7903

009150

FUSION

2010.02.09

26

8048

009135

COSMIC

2010.02.09

27

8380

009144

RĂZENI

2010.02.09

28

8660

009158

2010.02.14

29

8662

009160

DEKART
SECRETS
KEEPER
DEKART MEDIA
PAY

30

9097

009149

БУДЖАК

2010.02.09

31

9984

009194

ZUBROVKA SPI

2010.02.28

32

11201

009165

VINDICUM

2010.02.17

2010.02.14

6
GENERAL ELECTRIC COMPANY, US
1, River Road, SCHENECTADY, N.Y.,
Statele Unite ale Americii
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
SONOTEL S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. A. Bernardazzi nr. 42, ap. 18,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL - 3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
SmithKline Beecham p.l.c., GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
IN-EX S.R.L.,firmă comercială inginerească
ramificată de cercetări ştiinŃifice, MD
Str. Furmanov nr. 1,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
(Moldova - SUA), MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
(Moldova - SUA), MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
(Moldova - SUA), MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
PARKER PEN PRODUCTS, GB
101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7
5NP, Anglia
Voxtel S.A., întreprinderea mixtă moldoromâno-franceză, MD
Str. Armenească nr. 55,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
TRIFOLIANT S.R.L., firmă de producŃie
şi comerŃ, MD
Str. M. Kogălniceanu nr. 30, ap. 7,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Dekart S.R.L., companie, MD
Str. Tighina nr. 42,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Dekart S.R.L., companie, MD
Str. Tighina nr. 42,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
BestWine, societate cu răspundere limitată,
MD
Str. Zavodscaia nr. 1, MD-3813,
Chirsova, Comrat, Republica Moldova
Spirits International B.V., LU
1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen,
Grand-Duchy, Luxembourg
VINDICUM S.R.L., firmă de producŃie
şi comerŃ, MD
Str. Bucureşti nr. 67,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în luna februarie 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităŃii, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI
(111)
Numărul de
ordine al
înregistrării

(210) Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităŃii

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

crt.

Nr.

1
1

2
8428

3
009990

5
2011.02.13

2
3
4

8430
8431
8432

010001
010002
010003

4
TUBECON
TOBACCO
NUC-PRO
m&m's
WINTERMINT

2011.02.14
2011.02.07
2011.02.07

5

8433

010005

AC-DI-SOL

2011.02.13

6
7

8434
8435

010008
010014

2011.02.20
2011.02.16

8
9
10

8453
8454
8455

009987
009994
009998

2011.02.02
2011.02.08
2011.02.15

NGK SPARK PLUG CO., LTD, JP
Riscom Computers S.R.L., MD
GHERŞCOVICI Boris, MD

11

8456

010000

SANGLYPHO
ВАНГАВИТ
VANGAVIT
NGK
RISCOM.COM
ФОРТАН
FORTAN
FIRE BOLT

6
TUBECON TOBACCO S.R.L., fabrică de tutun
din Orhei, întreprindere mixtă, MD
ARMONIA-CLUB S.R.L., MD
MARS, INCORPORATED, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaŃia statului Delaware, US
FMC Corporation, a corporation organized and
existing under the low of the state of Delaware,
US
SANKYO AGRO COMPANY LIMITED, JP
MEDICA Co., BG

2011.02.14

12

8458

010017

13
14
15
16
17
18
19
20
21

8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467

010030
010039
010040
010044
010045
010046
010047
010048
010063

22
23
24
25

8504
8505
8506
8515

010006
010009
010015
010020

YKK
Aspect Invest Vin

2011.02.19
2011.02.20
2011.02.20
2011.02.22

26

8517

010024

DURZERA

2011.02.23

27
28

8518
8519

010038
010049

2011.02.22
2011.02.27

29

8520

010050

2011.02.27

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US

30

8521

010051

2011.02.27

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US

31

8526

010057

2011.02.20

32
33
34

8527
8528
8538

010061
010062
010141

UNITED WINE COMPANY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
INVINCOM, firmă comercială de producŃie, MD
ALIMCOM S.A., întreprindere mixtă, MD
CERNEATOVICI Nineli, MD

35
36

8539
8553

010143
009988

Single Leaf
HUGGIES
ADVENTURERS
HUGGIES
FREEDOM
HUGGIES
BEGINNINGS
Aurul vechi
Старое золото
ЧЕРНЫЙ ВОРОН
Alimcom
PICNIC
ПИКНИК
КНЯЗЬ ИГОРЬ
STOCK HOUSE

Hyundai Motor Company, companie cu răspundere limitată încorporată conform legilor din
Republica Coreea, KR
GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă moldobritanică, MD
Vinăria-Bardar S.A., fabrică de vinuri, MD
GUBERMAN Igor, MD
FOTO RAPID S.R.L., MD
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
British American Tobacco (Brands) Inc., US
Rothmans of Pall Mall Limited, CH
Rothmans of Pall Mall Limited, CH
UNILEVER N.V., NL
AROMA, întreprindere de stat, combinat
de produse alcoolice, MD
Galanta, societate pe acŃiuni de tip deschis, MD
AstraZeneca AB, SE
YKK CORPORATION, corporaŃie japoneză, JP
ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de producŃie şi
comerŃ, MD
Agouron Pharmaceuticals, Inc., corporaŃie organizată şi existentă conform legilor statului California, US
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US

37

8569

010105

CASA NOUĂ

2011.02.20
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2011.02.09

SENATOR
FOTO RAPID
D DUNHILL
K
R
R Rothmans
Rama

2011.02.28
2011.02.27
2011.02.26
2011.02.26
2011.02.26
2011.02.26
2011.02.26
2011.02.27
2011.02.28

2011.02.22
2011.02.28
2011.02.09
2011.02.14
2011.02.05

BAEV Oleg, MD
Italtrade Company S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
United Wine Company S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
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1
38
39

2
8601
8609

3
009996
010081

40
41
42

8610
8668
8670

010082
009999
010056

43

8734

010060

44

8776

010381

45

8789

009997

46

8790

010037

47
48

8791
8792

010140
010144

49

8860

010019

50

8863

010058

51

8864

010059

52
53

8945
8946

009989
009992

54

9357

010021

55

9458

010022

56

9758

010016

57
58

9759
R 353

010043
000656

4
łuică basarabeană
COLINE DE AUR
GOLDEN HILLS
ЗОЛОТЫЕ
ХОЛМЫ
LUCIANO
A ALLIED
PREZIDENT
PRESIDENT
ПРЕЗИДЕНТ
ЧЕРНЫЙ
ГЕРЦОГ
CARLEVANA

5
2011.02.06
2011.02.01

6
TOAST DE LUX S.R.L., MD
VINEX-VICTORIA S.R.L., fabrică de vinuri, MD

2011.02.08
2011.02.14
2011.02.15

EURO-ALCO S.A., MD
ALLIED NIPPON LIMITED, IN
CEAICOVSCHI Angela, MD

2011.02.21

INVINCOM, firmă comercială de producŃie, MD

2011.02.14

CRICOVA
ACOREX
ARIA
o punte spre viitor
to the future
Solei TURISM
TAINA LUI DRACULA
MYSTERY OF
DRACULA
ТАЙНА
ДРАКУЛЫ
PERFECT
HLEBNAIA
VODCA
ХЛЕБНАЯ
ВОДКА
СТАРЫЙ
ВИКАРИЙ
ПАПСКАЯ
МЕССА
Domnitorul
łuică moldovenească
MOLDCELL
simphony
MOLDCELL
simphony
THE FUTURE'S
BRIGHT, THE
FUTURE'S
ORANGE
orange
L

2011.02.14
2011.02.08

DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere
mixtă, MD
ProEra Grup S.R.L., MD

2011.02.07
2011.02.20

Solei-Turism S.R.L., MD
LEADUHIN Oleg, MD

2011.02.02

RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-română, MD

2011.02.21

INVINCOM, firmă comercială de producŃie, MD

2011.02.21

INVINCOM, firmă comercială de producŃie, MD

2011.02.06
2011.02.06

TOAST DE LUX S.R.L., MD
TOAST DE LUX S.R.L., MD

2011.02.22

MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD

2011.02.23

MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD

2011.02.16

Orange Brand Services Limited, GB

2011.02.23
2011.02.12

Orange Brand Services Limited, GB
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(22)
Data
de depozit
3

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

Data
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

(21)
Nr.
de depozit
2

5

1

f 2009 0051

2009.07.03

2010.08.23

6
10/2009

2

f 2009 0064

2009.10.22

22 (1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
30, 35, 39)
2

2010.07.29

12/2009

MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graŃie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul Ńării 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.
certifica-

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

(18) Data
expirării
termenului
de valabilitate

3
746

4
f 2005 0020

5
2005.02.15

6
2010.02.15

789

f 2005 0028

2005.02.23

2010.02.23

793

f 2005 0023

2005.02.16

2010.02.16

800

f 2005 0018

2005.02.09

2010.02.09

803

f 2005 0027

2005.02.22

2010.02.22

812

f 2005 0026

2005.02.21

2010.02.21

813

f 2005 0019

2005.02.11

2010.02.11

816

f 2005 0022

2005.02.16

2010.02.16

tului
1
1

2

3

4

5

6

7

8
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2
FANTAZIA-PETROL S.R.L., MD
Str. IndependenŃei nr. 33, MD-4601, EdineŃ,
Republica Moldova
GB & CO S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ,
COMPANIE, MD
Str. Zimbrului nr. 10A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
OX Mihail, MD
Str. Matei Millo nr. 19, bloc 1, ap. 82,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
JUCOV Boris, MD
Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 10,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
ALIANłA-VIN S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
PRODAN Andrei, MD
MD-4639, Ruseni, EdineŃ,
Republica Moldova
PANUŞ Serghei, MD
Str. Ion Vatamanu nr. 12, MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova
ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
CUZNEłOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecŃie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
titlului
de protecŃie

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii
Cerere de
înregistrare
a desenului/
modelului
industrial

3
-

4
025492

5
8/2009

-

f 2009 0079

4/2010

2

Publicat

6
(730)
ZAO "Izdateliskiy dom
"Burda", RU
(72) PENDRY Simon, BG
128 Albert Street, London
NW1 7NE
(72) HEASMAN Steph, BG
128 Albert Street, London
NW1 7NE

Se va citi

7
(730)
ZAO "Izdatelskiy dom "Burda",
RU
(72) PENDRY Simon, GB
128 Albert Street, London
NW1 7NE
(72) HEASMAN Steph, GB
128 Albert Street, London
NW1 7NE
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VII
La Comisia de contestaŃii a AGEPI /
Appeals Board of the AGEPI
În prezenta SecŃiune se publică informaŃii privind rezultatele examinării contestaŃiilor depuse la
Comisia de contestaŃii a AGEPI.

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

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaŃiei

Data
examinării
contestaŃiei

Rezultatul examinării contestaŃiei

3
Bison
International B.V.,
NL

4
2010.03.24
Împotriva
înregistrării
mărcii

5
2010.08.25

6
1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menŃine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2010.01.26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.

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

2010.04.16
Împotriva
Deciziei de
retragere a
cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.25

1. Se acceptă extinderea înlesnirilor
pentru toată perioada anului 2009 în baza
actelor prezentate la data de 2009.08.14.
2. Se abrogă Decizia de retragere
din 2010.02.17.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.

GORINCIOI
Svetlana, MD

2010.04.08
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.25

1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.02.10 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru produsele
revendicate din clasa 03.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.

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

2010.04.07
Privind
repunerea în
drepturi şi
împotriva
Deciziei de
retragere a
cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.25

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. 022539 din 2008.01.11.
2. Se abrogă Decizia de retragere din
2009.11.13
3. În termen de până la o lună de la data
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru repunerea în drepturi –
100 euro (pct.78 din Taxele pentru servicii
cu semnificaŃie juridică în domeniul
protecŃiei obiectelor proprietăŃii
intelectuale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997), taxa
pentru înregistrarea
şi eliberarea certificatului de înregistrare
a mărcii în cuantum de 250 euro (pct.40
din Hotărârea menŃionată) şi taxa neplătită
în termenul prevăzut – 125 euro (art. 84 al
Legii nr. 38-XVI /2008 privind protecŃia
mărcilor),
în total – 475 euro.
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale

Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecŃie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naŃională
BISON
024599
2008.11.19

2

SUPRATEN
PLUS S.R.L.,
societate
comercială, MD
Marcă naŃională
ACI
023513
2008.05.17

3

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

022156
2007.10.24

4

GORINCIOI
Svetlana, MD
Marcă naŃională
FILLETTI
022539
2008.01.11
ZERNOFF S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD
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5

Marcă
internaŃională
SALAKIS
IR 643 605
1995.10.03

SOCIETE DES
CAVES ET DES
PRODUCTEURS
REUNIS DE
ROQUEFORT,
FR

2010.01.11
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.25

Unimills B.V.,
NL

2009.12.10
Împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.25

Unimills B.V.,
NL

2010.01.16
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.25

RUSU Victor,
MD

2010.04.26
Împotriva
Deciziei de
retragere a
cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.26

SOCIETE DES
CAVES ET DES
PRODUCTEURS
REUNIS DE
ROQUEFORT, FR
6

Marcă
internaŃională
MASTERCRAFT
IR 975 602
2008.08.07
Unimills B.V., NL

7

Marcă
internaŃională

IR 927 241
2007.05.07
Unimills B.V., NL

8

Marcă naŃională

023719
2008.06.19
RUSU Victor, MD

pentru continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxele menŃionate din pct. 40
şi art. 84 pot fi aplicate scutiri (50%), dacă
solicitantul nu a preluat sau nu a transmis
în condiŃiile legale dreptul său până la
data plăŃii şi este o întreprindere care
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 alin.
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie
2006 privind susŃinerea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2009.10.29 şi se acceptă protecŃia mărcii
solicitate în temeiul scrisorii de
consimŃământ pentru totalitatea
produselor revendicate în cererea de
înregistrare
a mărcii IR 643 605 din 1995.10.03.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2009.09.29 şi se acceptă protecŃia mărcii
solicitate în temeiul scrisorii de
consimŃământ pentru totalitatea
produselor revendicate în cererea de
înregistrare
a mărcii IR 975 602 din 2008.08.07.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2009.10.28 şi se acceptă protecŃia mărcii
solicitate în temeiul scrisorii de
consimŃământ pentru totalitatea
produselor revendicate în cererea de
înregistrare
a mărcii IR 927 241 din 2007.05.07.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia de retragere din
2010.03.24.
3. În termen de până la o lună de la data
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru înregistrarea şi
eliberarea certificatului de înregistrare a
mărcii în cuantum de 250 euro (pct.40 din
Taxele pentru servicii cu semnificaŃie
juridică în domeniul protecŃiei obiectelor
proprietăŃii intelectuale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 774 din
13.08.1997) şi taxa neplătită în termenul
prevăzut – 125 euro (art. 84 al
Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecŃia
mărcilor), în total – 375 euro.
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxele menŃionate pot fi
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu
a preluat sau nu a transmis în condiŃiile
legale dreptul său până la data plăŃii şi
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9

Marcă
internaŃională

National
Geographic
Society, US

2010.04.13
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.26

National
Geographic
Society, US

2010.04.19
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare
a mărcii

2010.08.26

COIN S.P.A., IT

2009.12.21
Împotriva
Deciziei de
respingere
parŃială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2010.08.26

ALFA
WASSERMANN
S.P.A., IT

2010.04.27
Împotriva
Hotărârii de
respingere a
cererii de brevet
de invenŃie

2010.08.26

IR 959 534
2008.02.01

10

National
Geographic
Society, US
Marcă
internaŃională

IR 948 720
2007.10.25

11

National
Geographic
Society, US
Marcă
internaŃională
MELINA
IR 940 519
2007.09.03
COIN S.P.A., IT

12

Cerere de brevet
de invenŃie
CompoziŃie
farmaceutică
gastrorezistentă
cu conŃinut de
rifaximină
a 2007 0267
2006.03.06
ALFA
WASSERMANN
S.P.A., IT
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este o întreprindere care întruneşte
criteriile stabilite în art. 2 alin. (2-4) din
Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind
susŃinerea sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii. Înlesnirile prevăzute se aplică şi
persoanelor fizice.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.02.11 şi se acceptă protecŃia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor şi
serviciilor revendicate în cererea de
înregistrare a mărcii IR 959 534 din
2008.02.01.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.03.30 şi se acceptă protecŃia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor şi
serviciilor revendicate în cererea de
înregistrare a mărcii IR 948 720 din
2007.10.25.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2009.10.02 şi se acceptă protecŃia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
şi serviciilor revendicate în cererea de
înregistrare a mărcii IR 940 519
din 2007.09.03.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.
1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menŃine în vigoare Hotărârea
Departamentului InvenŃii şi Soiuri
de Plante din 2010.02.22.
3. Se transmite dosarul în arhivă.
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X
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /
Intellectual property information
materials

S

ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor
regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasiﬁcări, norme ale OMPI; alte materiale de informare
din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

T

he section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, texts of
the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the regional
and bilateral agreements; regulations, instructions, classiﬁcations, the WIPO standards; other information
materials in the ﬁeld of intellectual property protection.
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ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAŢIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
OMPI INFORMEAZĂ
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a mărcilor
La 31 mai 2010 Statul Israel a depus instrumentele de aderare la Protocolul referitor la
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la 27 iunie
1989 la Madrid. Instrumentele de aderare au fost însoţite de următoarea declaraţie:
- conform Articolului 5(2)(d) al Protocolului de la Madrid (1989), Articolului 5(2)(b) al
Protocolului, termenul limită de un an pentru exercitarea dreptului de notiﬁcare a
refuzului de protecţie, menţionat în Articolul 5(2)(a) este înlocuit cu termenul de 18 luni,
şi, în conformitate cu Articolul 5(2)(c) al Protocolului menţionat, refuzul de protecţie poate
să rezulte dintr-o opunere la acordarea protecţiei şi poate ﬁ notiﬁcat Biroului Internaţional
după expirarea termenului limită de 18 luni;
- conform Articolului 8(7)(a) al Protocolului de la Madrid (1989), Statul Israel, în legătură
cu ﬁecare înregistrare internaţională în care este menţionat conform Articolului 3ter
al Protocolului, precum şi în legătură cu orice reînnoire a unei asemenea înregistrări
internaţionale, doreşte să primească o taxă individuală în locul părţii din venitul provenit
din taxele suplimentare şi din cele complementare.
Protocolul de la Madrid (1989) intră în vigoare cu privire la Statul Israel cu începere de la
1 septembrie 2010.

Aranjamentul de la Lisabona
privind protecţia indicaţiilor locului de origine
a produselor şi înregistrarea lor internaţională
La 6 iulie 2010 Fosta Republică Iugoslavă Macedonia a depus instrumentele de aderare
la Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor
şi înregistrarea lor internaţională, încheiat la 31 octombrie 1958, revizuit la 14 iulie 1967 la
Stockholm şi modiﬁcat la 28 septembrie 1979.
Aranjamentul de la Lisabona intră în vigoare cu privire la Fosta Republică Iugoslavă
Macedonia cu începere de la 6 octombrie 2010.
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CONCURSUL NAŢIONAL TOPUL INOVAŢIILOR - 2010
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunţă desfăşurarea celei de-a III-a ediţii a Concursului
naţional TOPUL INOVAŢIILOR.
Obiectivele concursului constau în:
Ø sporirea eﬁcacităţii şi competitivităţii proceselor de cercetare-dezvoltare-inovare în
Republica Moldova;
Ø promovarea şi stimularea activităţii ştiinţiﬁce şi de inovare;
Ø identiﬁcarea celor mai originale şi valoroase inovaţii ale anului curent;
Ø informarea publicului cu privire la potenţialul inovaţional al ţării;
Ø crearea unei baze de date în domeniul inovaţiilor.
La concurs pot participa organizaţii din sfera cercetare-inovare, grupe de cercetători, savanţi,
care, pe parcursul anului 2010, au elaborat sau implementat inovaţii şi tehnologii inovaţionale.
Dosarele trebuie să conţină documente şi materiale care să argumenteze valoarea ştiinţiﬁcă
şi economică a inovaţiei, iar în cazul inovaţiei implementate - documente care să conﬁrme
efectele economice ale implementării în ţară sau peste hotare, volumul de vânzări pe parcursul
anului de concurs, alte date relevante.
Evaluarea dosarelor se va efectua în perioada 3-10 decembrie 2010. Prioritate se va acorda
inovaţiilor care au un efect economic pozitiv net, de asemenea celor care au un impact pozitiv
asupra economiei naţionale, precum şi asupra durabilităţii mediului înconjurător.
Pentru cele mai valoroase 10 inovaţii selectate se vor acorda premii şi diplome de menţiune
care vor ﬁ înmânate în cadrul unei festivităţi ce va avea loc la Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Dosarele de participare trebuie prezentate până la 27 noiembrie 2010 (pe suport de hârtie
şi în variantă electronică) pe adresa:
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT),
mun. Chişinău, str. Mioriţa nr. 5, biroul 409,
precum şi prin e-mail: concurs@aitt.md
Condiţiile de participare, modul de pregătire a dosarelor, criteriile de evaluare şi alte informaţii utile sunt expuse detaliat în Regulamentul cu privire la organizarea concursului, care
poate ﬁ accesat la: www.aitt.md, secţiunea Concursuri.
Relaţii la tel.: 88 25 66
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ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR
ŞI MANDATARILOR AUTORIZAŢI
AGEPI VĂ OFERĂ UN NOU SERVICIU:
DEPUNEREA ELECTRONICĂ A CERERILOR ŞI A DOCUMENTELOR
CERERILOR DE BREVETARE/ÎNREGISTRARE A OBIECTELOR
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

Actualmente, la AGEPI
puteţi depune în format electronic cererile şi documentele
cererilor, utilizând semnătura digitală.
Depunerea în format electronic a cererilor (documentelor), utilizând
semnătura digitală, vă asigură posibilitatea de a folosi tehnologiile moderne,
rapide şi eﬁciente, ce permit automatizarea procedurii de pregătire, perfectare, control şi depunere a cererilor (documentelor) în scopul obţinerii protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.
PENTRU DEPUNEREA CERERILOR (DOCUMENTELOR)
ÎN FORMAT ELECTRONIC:
ü Este necesar să obţineţi de la Centrul de Certiﬁcare a cheilor
publice al autorităţilor administraţiei publice din cadrul
Întreprinderii de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”
mijloacele şi dispozitivele necesare pentru depunerea
documentelor în format electronic, utilizând semnătura digitală.
Modalitatea de obţinere a acestora este descrisă pe site-ul
http://www.pki.cts.md, unde este prezentat şi „Ghidul utilizatorului”,
cu instrucţiuni privind instalarea şi gestionarea cheilor publice
pentru semnătura digitală.
În perioada de trecere de la procedura de depunere a cererilor
(documentelor) pe suport hârtie la cea în format electronic, solicitantul
va semna o Declaraţie de conﬁrmare a modalităţii de depunere a cererii
(documentelor) şi a corespondenţei în format electronic,
utilizând semnătura digitală.
Instrucţiunea privind circulaţia cererilor (documentelor) în format electronic în cadrul procedurilor de depunere, examinare şi înregistrare a obiectelor de
proprietate intelectuală se va aplica tuturor cererilor (documentelor) însoţite de
semnătură digitală, recepţionate de către AGEPI prin mijloace electronice.
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Cererile (documentele) în format electronic expediate vor ﬁ anexate
la scrisoarea de însoţire. Cererea de înregistrare a obiectului de proprietate
intelectuală se va redacta în formatul Word pe formularul-tip aprobat
de AGEPI, în funcţie de obiectul de proprietate intelectuală solicitat pentru
înregistrare. Acesta se va salva şi i se va aplica semnătura digitală.
FORMULARELE-TIP ALE CERERILOR SUNT ACCESIBILE
PE SITE-UL WWW.AGEPI.MD
Formularele-tip şi documentele în format electronic,
ce ţin de procedura de depunere a cererii şi de dobândire a protecţiei,
se vor expedia pe adresa: cerere@agepi.md
Documentele cu caracter general (scrisori, informaţii etc.)
se vor expedia pe adresa: ofﬁce@agepi.md
Recepţionarea cererilor (documentelor) în format electronic
va ﬁ efectuată de către persoane responsabile din cadrul AGEPI,
desemnate prin ordinul Directorului General.
Data şi ora recepţionării cererilor (documentelor) se vor considera
cele înregistrate de serverul mail AGEPI.
AVANTAJELE OFERITE DE NOUL SERVICIU:
• excluderea necesităţii de deplasare a solicitanţilor
şi mandatarilor autorizaţi la AGEPI în scopul depunerii cererilor
(documentelor);
• diminuarea cheltuielilor ﬁnanciare şi de timp, necesare
pentru corespondenţa cu AGEPI prin poştă.
ÎN CONSECINŢĂ, PRIORITĂŢILE SERVICIULUI:
• vor asigura o mai bună comunicare
între solicitanţi şi AGEPI;
• vor determina trecerea la următorul nivel al IT, similar
celui din alte oﬁcii europene de proprietate intelectuală.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

tel.: 44-00-21
fax: 44-01-19
e-mail: ofﬁce@agepi.md
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a Bibliotecii
Centrului de Informare şi Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale al AGEPI sau on-line
pe adresa: http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/bopi.php
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială pe suport hârtie şi pe CD-ROM este nelimitată
şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).
Preţurile de abonare:
Ü

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

Ü

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

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