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Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine
informaţie  diversă. Capitole speciale sunt destinate

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

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

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura la Agenţia de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul
unui exemplar este de 20 lei.
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CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele  Capului Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica  Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
E T Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

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

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
I T Italia
JM Jamaica
JO Iordania

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

IB Biroul Internaţional
al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelec-
tuală

E P Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

A P Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă (măr-
ci, desene şi modele)

BX Biroul de Mărci Be-
nelux şi Biroul de De-
sene şi Modele Be-
nelux

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

Congo
CF Republica

Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia

JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
K P Republica Populară

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

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

Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
M T Malta
MU Maurice
MV Maldive
M W Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
N P Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă
OM Oman
PA Panama
P E Peru
PG Papua-Noua Guinee
P H Filipine
P K Pakistan
P L Polonia
P T Portugalia

P W Palau
P Y Paraguay
QA Qatar
RO România
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Salomon
SC Seychelles
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Sfânta Elena
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San-Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Sao Tomée

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

şi Caïques
T D Ciad
TG Togo
T H Thailanda
TJ Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T P East Timor
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
T W Taiwan

(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

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

şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
Z W Zimbabwe

Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 1998)
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I. Invenţii

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele
de invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995.
În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică

prioritatea, calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie
este brevetabilă, dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare
industrială.

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

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

The legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law
on Patents for Inventions No 461-XIII of May 18, 1995.

  In accordance with this Law, the patents on inventions are granted by the AGEPI and attest to
the priority date, authorship and exclusive right of patent owners in the invention. An invention may be
patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.

The patent application shall be filed with the Agency directly or through a professional repre-
sentative, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents
provided in Art. 10 (2), (3) of the Law.

The Agency is publishing notices concerning the filed patent applications, inventions according
to which there are granted and issued patents in accordance with the national procedure.
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S CODURILE INID PENTRU IDENTIFI-

CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

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

ST.16 OMPI
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului  prioritar
(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publi-

cului cererea de brevet neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de acordare a bre-

vetului pe răspunderea solicitantului
(44) Data publicării hotărârii de acordare a bre-

vetului cu examinarea în fond
(45) Data eliberării brevetului
(51) Clasificarea Internaţională a Brevetelor
(54) Titlul invenţiei
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare

la care prezentul document este divizionar

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

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

(73) Numele sau denumirea titularului, codul  ţă-
rii, conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele mandatarului autorizat
(85) Data deschiderii procedurii naţionale, în

conformitate cu PCT
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indica-
rea verbală a documentului, nr. documentului,
codul ţării)

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

A  - Necesităţi curente ale vieţii
B  - Tehnici industriale diverse. Transport
C  - Chimie şi metalurgie
D  - Textile şi hârtie
E  - Construcţii fixe
F  - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Arma-

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE

INVENTIONS

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

Weapons. Blasting
G  - Physics
H  - Electricity

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

Standard ST.16
(21) Number of the application
(22) Date of filing the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an

unexamined application
(43) Date of publication of patent granting deci-

sion at the responsibility of the applicant
(44) Date of publication of patent granting deci-

sion with examination as to substance
(45) Date of patent granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of earlier patent ap-

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

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

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

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

(74) Name of patent attorney or agent
(85) Date for introducing the national procedure

according to the PCT
(86) International application under the PCT:

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

ber and publication  date
(10)* Title of protection of the former USSR (ver-

bal designation of the document, two - letter
code of the country)

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

PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE

INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

THE WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KIND OF

PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 16

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

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

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

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

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

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă-
rârii de acordare a brevetului de invenţie pe
răspunderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare când docu-
mentul cu codul A n-a fost publicat).

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă-
rârii de acordare a brevetului de invenţie pe
răspunderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codul A).

G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie eliberat pe răspunde-
rea solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicare  când documentul cu
codul F1, F2 n-a fost  publicat).

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

P1 – al treilea nivel de publicare: brevet  pentru soi
de plantă (se aplică pentru publicare când
documentul cu codul B n-a fost publicat).

P2 – al treilea nivel de publicare: brevet  pentru soi
de plantă (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codul B).

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

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

B2 – 2 nd level of publication: published patent ap-
plication, examined (A published).

C1 – 3 rd level of publication: patent specification
(B1, B2 not published).

C2 – 3 rd level of publication: patent specification
(B1, B2 published).

F1 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s re-
sponsibility, without substantial examination
(A not published).

F2 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s re-
sponsibility, without substantial  examination
(A published).

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

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

P1 – 3 rd level of publication: plant variety patent
documents (used for publication when the
B - coded document has not been published).

P2 – 3 rd level of publication: plant variety patent
documents (used for publication normally fol-
lowing the B - coded document).
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AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

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

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

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate

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

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

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)

FF9A Brevete de invenţie acordate

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

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

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

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

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate

CODURILE  OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR

REFERITOARE LA INVENŢII PUBLICATE
ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM

NORMEI ST. 17

AZ1A Numerical  index of filed patent applications

AZ1A Subject index of filed patent applications

AZ1A Name index of applicants of filed patent ap-
plications

BZ9A Published patent applications

BZ9A Numerical index of published patent appli-
cations (half-yearly)

BZ9A Subject index of published patent applica-
tions (half-yearly)

BZ9A Name index of applicants of published
patent applications (half-yearly)

FF9A Granted patents for inventions

FF9A Numerical index of granted patents for in-
ventions (half-yearly)

FF9A Subject index of granted patents for inven-
tions (half-yearly)

FF9A Name index of inventors of granted patents
for inventions (half-yearly)

FF9A Name index  of patent owners of granted
patents for inventions (half-yearly)

FG9A List of granted patents for inventions

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING INVEN-

TIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD
ST. 17
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BZ9A Cereri de brevet

Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului  o protecţie provizorie,
în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie. Descrierile
cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă se află  în  biblioteca

AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica

Moldova este parte, se publică în limba  engleză în săptămânalul (PCT GAZETTE). Săptămânalul,
editat pe suport electronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul.
Săptămânalul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaţionale
de brevet de invenţie ale căror rezumate sunt publicate în PCT GAZETTE se află în biblioteca AGEPI,
accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

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

Publication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461/1995. Descrip-tions
of the patent applications,  the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are

available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered
for payment of an additional fee.

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

Data concerning the Euroasiatic patent filings registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Offi-
cial Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings,
if necessary. The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library. Discriptions of
the Eurasian applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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(51) A 23 N 15/00
(22) 1999.02.11
(71) Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii

Tehnologice pentru Mecanizarea şi
Electrificarea Complexului Agroindustrial,
MD

(72) Hăbăşescu Ion, MD; Gaina Anton, MD;
Balaban Nicolae, MD; Raicov Victor, MD

(54) Dispozitiv pentru tăierea grăunţelor de
pe ştiuleţii de porumb în faza de lapte

(57) Invenţia se referă la agricultură şi industria
alimentară, în special la dispozitive pentru
tăierea grăunţelor de pe ştiuleţii de porumb
în faza de lapte.
Dispozitivul conţine role de alimentare 2 şi
evacuare 3, un cap 1 cu cuţite, care include
o mandrină 5, o roată dinţată 6 de acţionare,
nişte cuţite 11, instalate articulat pe butucul
7 al roţii dinţate, având părţile verticale de
sprijin 19 cu caneluri 20 şi părţile de ghidare
21 cu muchii de tăiere, un inel de tracţiune
9, bolţuri 10, capetele libere ale cărora sunt
amplasate în canelurile părţilor de sprijin ale
cuţitelor, nişte arcuri 16. Noutatea constă în
aceea că pe butucul 7 al roţii dinţate 6 este
instalat cu posibilitatea de rotire un inel de
tracţiune 9 cu reborduri 17, în care sunt fixaţi
rigid bolţuri 10. Arcuirea cuţitelor 11 este
îndeplinită conexă, arcurile 16, fiind
amplasate în exteriorul părţilor de sprijin 19
ale cuţitelor, sunt îmbinate prin capetele sale
de rebordurile 17 ale inelului de tracţiune 9
şi de limitatorii de rotire 14, rigid fixaţi pe
butucul roţii dinţate. Părţile de ghidare 21 ale
cuţitelor 11 sunt înclinate faţă de axa
orizontală a mandrinei în aşa mod, încât
suprafeţele lor formează împreună un
trunchi de con, baza mică 24 a căruia este
orientată spre rolele de evacuare 3.
Rezultatul constă în tăierea grăunţelor la
înălţimea stabilită şi posibilitatea curăţirii
cuţitelor şi arcurilor fără demontarea
mandrinei.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*
*     *

(54) Device for cutting grains of milky ripe-
ness from the corn-cobs

(57) The invention refers to the agriculture and
food industry, namely to the devices for cut-

ting grains of milky ripeness from the corn-
cobs.
The device contains feeding and removing
rollers 2 and 3, a knife head 1 which com-
prises a chuck 5, a driving gear-wheel 6, sev-
eral knives 11 articulated on the gear-wheel
6 hub 7, having vertical supporting parts 19
with grooves 20 and guiding parts 21 with
cutting edges, a tension ring 9, fingers 10, the
free ends of which are situated into the
grooves of the knives supporting parts, sev-
eral springs 16. The novelty consists in that
on the gear-wheel 6 hub 7 it is mounted the
tension ring 9 with rotation possibility with
bulges 17 in which there are fixed fingers 10.
The spring-loading of knives 11 is executed
unified, the springs 16 being installed on the
knives supports 19 external sides and the
ends thereof being coupled to the bulges 17
of the tension ring 9 and turn limiters 14, rigid
fixed on the gear-wheel hub. The guiding
parts 21 of the knives 11 are inclined about
the horizontal axis of the chuck so that the
guiding surfaces thereof form a truncated
cone the smaller basis 24 of which is directed
to wards the removing rollers 3.
The result consists in cutting the grains on
the determined height and in the possibility
of cleaning the knives and springs without
disassembly of the chuck.

Claims: 2
Fig.: 4
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I(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD

(54) Pocal cu iluminare
(57) Pocalul cu iluminare conţine un păhăruţ (1)

cu un beculeţ electric (2), picior cu talpă (3)
şi sursă de curent (4) cu conductor (5).
Păhăruţul conţine o secţie (6), în care sunt
amplasate cifre (7) executate din metal şi flori
artificiale (8). Sursa de curent (4) este
amplasată în talpă (3), care este dotată cu un
capac (9).
Rezultatul constă în posibilitatea de a ilumina
pocalul indicând astfel vârsta jubiliarului.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*
*     *

(54) Goblet with illumination
(57) A goblet with illumination contains a cup (1)

with an electric lamp (2), a foot with a basis
(3) and a power source (4) with a wire (5).
The cup contains a section (6) in which there
are situated numerals (7), made of the metal
and artificial flowers (8). The power source
(3) is situated in the basis (4), provided with
a cover (9).
The result consists in the possibility of gob-
let illumination with indication of the jubilee
age.

Claims: 2
Fig.: 3

(21) 99-0019 (13) A
(51) A 47 G 19/22
(22) 1998.12.30
(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD
(54) Pocal
(57) Pocalul conţine un păhăruţ (1) cu picior (2)

şi talpă (3). În picior este executată o cavi-
tate (4), iar în exterior, în partea inferioară este
montată o bucşă metalică filetată (5) care se
înşurubează în altă bucşă (6) din talpa
pocalului.
Rezultatul constă în posibilitatea utilizării
pocalului şi în calitate de pâlnie.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*
*     *

(54) Goblet
(57) A goblet contains a cup (1) with a foot (2)

and a basis (3). The foot is executed with a
space (4) and in the lower part outwardly it
is mounted a metallic thread bush (5), which
is screwed up into the goblet basis bush (6).
The result consists in, that the goblet may be
used as a funnel.

Claims: 1
Fig.: 3

(21) 99-0020 (13) A
(51) A 47 G 19/22; F 21 V 33/00
(22) 1998.12.30

1

2 4

3
5 6
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(51) C 02 F 1/62
(22) 1999.03.17
(71) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliov Victor, MD; Covaliova Olga, MD;

Duca Gheorghe, MD
(54) Procedeu de purificare a apelor reziduale

de ionii metalelor grele
(57) Invenţia se referă la procedeele de purificare

a apelor reziduale de ionii metalelor grele.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se propune
un procedeu de purificare a apelor reziduale
de ionii metalelor grele, care include tratarea
lor la pH 6-8 cu reagenţi-reducători în
următorul raport, mol/L:
borhidrură de sodiu 0,05…0,06
hipofosfit de sodiu 0,25…0,30
aldehidă formică 0,60… 0,70
hidrazină 0,30… 0,40.
Procedeul de purificare se efectuează în fluxul
de ape reziduale la o viteză liniară a fluxului
de 0,2-0,3 m/min la acţiunea locală a câmpului
electromagnetic cu puterea specifică de 20-
30 W/dm3 şi cu curenţi de frecvenţă de 60-
74 kHz pe suprafaţa catalizatorului. În calitate
de catalizator se foloseşte aliajul Ni-Zn, care
se obţine prin procesul electrochimic de
sedimentare pe suprafaţa plasei de oţel cu
mărimea celulei de 0,5-2,0 mm. Dozarea
reagenţilor-reducători se realizează în raportul
masic de 1,5-2,0 : 1 la conţinutul total de ioni
ai metalelor grele.
Rezultatul constă în sporirea gradului de
purificare a apelor reziduale şi în micşorarea
consumului de materiale şi energie pentru
realizarea procesului de purificare.

Revendicări: 4

*
*     *

(54) Process for purification of sewage from
heavy metal ions

(57) The invention refers to processes for purifi-
cation of sewage from heavy metal ions.
Summary of the invention consists in that it
is proposed a process for purification of sew-
age from heavy metals by means of chemi-
cal reagents-reducers, utilized at pH 6-8 in the
following ratio, mol/l:
sodium hydroboron 0,05-0,06
sodium hypophosphite 0,25-0,30

formic aldehyde 0,60-0,70
hydrozine 0,30-0,40.
The process is realized in a flow at the linear
velocity of 0,2-0,3 m/min in the electromag-
netic field at the voltage of 20-30 W/dm3 and
frequency of 60-74 kHz on the catalyst sur-
face. As a catalyst it is used a nickel-zinc al-
loy, covered by the electrochemical deposi-
tion onto the steel grill with the cell dimen-
sion of 0,5-2,0 mm. The reducers solution is
dosed so, that the mass ratio thereof to the
total heavy metal ions content composes
1,5-2,0:1.
The result consists in increasing the sewage
purification degree and decreasing the mate-
rial and power expenditure for the purifica-
tion process.

Claims: 4

(21) 99-0145 (13) A
(51) F 03 D 01/06
(22) 1999.04.26
(71)(72) Burciu Vitalie, MD; Burciu Victor, MD;

Burciu Andrei, MD
(54) Turbină eoliană
(57) Invenţia se referă la motoare eoliene, în spe-

cial la turbine eoliene, axa de rotaţie a cărora
coincide cu direcţia vântului.
Turbina constă dintr-un arbore, două plăci,
palete şi un cerc de roată. Paletele sunt
încovoiate în formă de U. Ele sunt amplasate
la o anumită distanţă una faţă de altă. Vârful
unghiului paletei este fixat pe suprafaţa
interioară a cercului de roată. Celelalte două
vârfuri ale paletei sunt fixate pe plăcile
laterale, montate pe arborele turbinei.
Rezultatul constă în majorarea momentului de
rotaţie al turbinei eoliene.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*
*     *

(54) Wind turbine
(57) The invention refers to the wind motors, par-

ticularly, to the wind turbines the rotation axis
of which coincide with the wind direction.
The turbine consists of a shaft, two plates,
blades and a rim. The blades are U-bent.
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from another.
The point of the blade angle is fixed inside
the rim. The other two points of the blade
are fixed on the side plates, mounted on the
shaft of the turbine.
The result consists in increasing the turbine
torque.

Claims: 2
Fig.: 2

(21) 99-0046 (13) A
(51) F 03 D 3/00
(22) 1999.01.29
(71)(72) Arsene Ion, MD
(54) Motor eolian carusel
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru

transformarea energiei eoliene în energie
mecanică, care poate fi aplicată pentru
producerea energiei electrice.
Motorul eolian carusel cu arbore vertical
conţine palete arcuite. Rama dreptunghiulară
a paletei arcuite este formată din bare
orizontale arcuite şi suporturi verticale drepte.
Suportul vertical marginal al paletei este fixat
de arbore prin consolă. Pe fiecare suport
vertical, din partea concavă a paletei sunt
instalate articulat vele flexibile. Esenţa
invenţiei constă în aceea că la diverse niveluri
de înălţime sunt fixate de arborele vertical,
prin console sau rigid, câte trei palete arcuite
cu unghiul radial dintre ele de 120o.
Motorul eolian carusel cu arbore orizontal
este amplasat pe o platformă, care se roteşte
în jurul axei verticale. Totodată, pe platformă
sunt fixate stabilizatoare pentru orientarea ei
stabilă spre vânt.

Rezultatul constă în reducerea numărului de
palete şi majorarea randamentului motorului
eolian carusel.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*
*     *

(54) Rotor-type windmill
(57) The invention refers to the installations for

conversion of the wind power into the me-
chanical one, which may be used for the elec-
tric power production.
The rotor-type windmill with a vertical shaft
contains arched blades. The rectangular frame
of the arched blade is formed by horizontal
arched cross-pieces and straight vertical pil-
lars. The extreme vertical blade pillar is fixed
supported as a cantilever to the shaft. On
each vertical pillar in the concave blade side
there are articulated flexible sails. Summary
of the invention consists in, that the arched
blades with the radial angle of 120° between
them are rigidly fixed or supported as a can-
tilever by threes to the vertical shaft at dif-
ferent levels.
The rotor-type windmill with vertical shaft
is installed on the platform rotating around
the vertical axis. Simultaneously to the plat-
form there are fixed stabilizers for its stable
wind orientation.
The result consists in the blades number de-
creasing and rotor-type windmill productiv-
ity increasing.

Claims: 2
Fig.: 4
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FF9A Brevete de invenţie acordate

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în
tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 30 noiembrie
2000 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute de art. 4-7 din

Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie.

Any person concerned is entitled to file with the AGEPI a reasoned declaration of opposi-
tion in written form to any decision to grant a patent within six months following the
November 30, 2000 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 7 of the Law on

Patents for Inventions No 461/1995 has not been met.
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(51) A 01 C 7/00; A 01 N 25/00
(21) 99-0178
(22) 1999.06.10
(71)(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD

(72) Atimoşoae Mihai, MD; Roşca Alfreda, MD;
Oloier Tudor, MD; Dascaliuc Alexandru,
MD; Bujoreanu Nicolae, MD

(54) Procedeu de sporire a rezistenţei grâului
de toamnă la ger

(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
fitotehnie şi poate fi utilizată pentru sporirea
rezistenţei grâului de toamnă la ger.
Esenţa invenţiei constă în tratarea seminţelor
înainte de semănat cu soluţie apoasă a
preparatului pulverulent, obţinut din
radiculele seminţelor crescute ale cerealelor
în concentraţie de 200…600 mg/L, cu un
consum total de 0,3…0,6 kg/t de seminţe.
Rezultatul invenţiei constă în optimizarea
proceselor fiziologice.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for increasing the frost-resistance
of winter wheat

(57) The invention relates to the agriculture,
namely, to plant-growing and may be used
for increasing the frost-resistance of winter
wheat.
Summary of the invention consists in the
presawing seed treatment with a water solu-
tion of powder-like material, obtained of
cereal seed germs in concentration of
200…600 mg/L at the total seed expense of
0,3…0,6 kg/t.
The result of the invention consists in physi-
ologic processes optimization.

Claims: 1

(11) 1554 (13) F1
(51) A 01 D 46/00; A 01 F 25/00
(21) a 2000 0005
(22) 1999.12.23

(71)(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD

(72) Manicovski Ludmila, MD; Bujoreanu
Nicolae, MD; Toma Simion, MD;
Manicovski Andrei, MD

(54) Metodă de determinare a termenului de
recoltare a fructelor

(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
pomicultură şi poate fi utilizată la
determinarea termenului optim de recoltare
a fructelor.
Metoda de determinare a termenului de
recoltare a fructelor, conform invenţiei, in-
clude selectarea probelor medii de fructe,
determinarea în cuticulă a nivelului de
oxidare peroxidică a lipidelor conform
concentraţiei de dialdehidă malonică,
nivelului activităţii antioxidative conform
procentului lipidelor oxidate şi calcularea
indicelui de autooxidare a lipidelor conform
raportului dintre concentraţia de dialdehidă
malonică (µmol/g) şi procentul lipidelor
oxidate, astfel încât fructele sunt recoltate
atunci când valoarea acestui indice este mai
mică sau egală cu 12,0 unităţi conven-
ţionale.
Metoda propusă permite stabilirea mo-
mentului prevalării activităţii antioxidative a
lipidelor asupra oxidării peroxidice a
lipidelor din cuticula fructelor.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Method for determination of fruit harvest-
ing term

(57) The invention refers to the agriculture,
namely to fruit-growing and may be used for
determination of fruit harvesting optimal
term.
The method according to the invention com-
prises selection of fruit average samples, de-
termination of the lipids peroxidic oxidation
in the cuticle according to the malonic
dialdehyde concentration level of the antioxi-
dant activity according to the oxidized lipids
percentage and calculation of the lipids au-
toxidation index according to the relation
between the malonic dialdehyde concentra-
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lipids, the fruits being harvested when the
value of this index is less or equal to 12,0
conventional units.
The proposed method allows to determine
the predominance moment of the lipids an-
tioxidant activity over the peroxidic lipids
oxidation in the fruit cuticle.

Claims: 1

(11) 1555 (13) F1
(51) A 23 L 1/39
(21) a 2000 0014
(22) 2000.01.19
(71)(72)(73) Macari Artur, MD; Ciumac Jorj, MD;

Tatarov Pavel, MD
(54) Sos de prune
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi

anume la producerea sosurilor de fructe
conservate.
Sosul de prune conţine pulpă de prune,
cuişoare, scorţişoară, zaharoză, pulpă de
scoruşe negre, vin roşu sec, amidon şi acid
acetic având următorul raport al compo-
nentelor, kg la 1000 kg de sos:
pulpă de prune 589,1…714,8
pulpă de scoruşe negre 79…102
cuişoare 0,2…0,3
scorţişoară 0,2…0,3
vin roşu sec 80…140
amidon 35…45
zaharoză 90…125
acid acetic de 80% 0,8…1,3.
Rezultatul constă în sporirea conţinutului de
substanţe biologic active în sosul obţinut şi
în lărgirea sortimentului de sosuri de fructe.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Prune sauce
(57) The invention refers to the food industry, in

particular, to the production of canned fruit
sauces.
The prune sauce contains prune pulp, clove,
cinnamon, saccharose, black ashberry pulp,

red dry wine, starch and acetic acid, having
the following component ratio, kg per 1000
kg of sauce:
prune pulp 589,1…714,8
black ashberry pulp 79…102
clove 0,2…0,3
cinnamon 0,2…0,3
red dry wine 80…140
starch 35…45
saccharose 90…125
80% acetic acid 0,8…1,3.
The result consists in increasing the biologi-
cally active materials content into the ob-
tained sauce and in broadening the fruit sauce
varieties.

Claims: 1

(11) 1556 (13) F1
(51) A 24 B 1/00, 3/12
(21) 99-0259
(22) 1999.09.28
(71)(73) Parvan Oleg, MD
(72) Parvan Oleg, MD; Molotcov Iurii, MD; Jitcu

Teodor, MD; Salogub Dumitru, MD
(54) Procedeu de prelucrare a tutunului în

baloturi
(57) Invenţia se referă la industria tutunului, în

special la fermentare şi poate fi utilizată
pentru producerea tutunului cu indici înalţi
de rezistenţă la factorii atmosferici.
Procedeul de prelucrare a tutunului în
baloturi include încălzirea materiei prime
ambalate în baloturi până la temperatura de
50…60°C sub acţiunea ventilaţiei active,
răcirea ei periodică până la 40…45°C cu
încălzirea repetată până la 50…60°C la o
umiditate relativă a aerului de 65…75% până
la fermentarea completă şi răcirea finală până
la 25…30°C la o umiditate relativă a aerului
de 80…85%. Noutatea invenţiei constă în
aceea că după terminarea răcirii finale
baloturile de tutun suplimentar sunt supuse
pe o durată de timp de 3…5 min acţiunii
câmpului curenţilor de frecvenţă supraînaltă
cu intensitatea de 150…350 W/kg de tutun.
Rezultatul constă în utilizarea curenţilor de
frecvenţă supraînaltă la sfârşitul procesului
de fermentare, când tutunul este de acum
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contribuie la ameliorarea calităţii procesului,
şi în accelerarea obţinerii materiei prime
pentru fabricarea articolelor pentru fumat.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for tobacco piles treatment
(57) The invention refers to the tobacco industry,

namely, to the fermentation and may be used
for production of tobacco having high resis-
tance to the atmospheric factors.
The process for tobacco piles treatment com-
prises heating of the raw material, packed in
the piles up to 50…60°C at active ventilation,
periodical cooling thereof up to 40…45°C
and secondary heating up to 50…60°C at the
relative air humidity of 65…75% up to the
complete tobacco fermentation and the final
cooling up to 25..30°C at the relative air
humidity of 80…85%. Novelty of the inven-
tion consists in, that after the complete cool-
ing, the tobacco piles are complementary
subjected to the microwave radiation field
activity during 3…5 min at the intensity of
150…350 W/kg of tobacco.
The result consists in using the microwave
radiation at the end of fermentation when the
tobacco is already stable to the high tempera-
ture that promotes improvement of the pro-
cess quality and in the acceleration of obtain-
ing the raw material for manufacturing of
smoking articles.

Claims: 1

(11) 1557 (13) F2
(51) A 61 C 7/00
(21) 99-0094
(22) 1999.03.19
(71)(72)(73) Fedelenciuc Ion, MD
(54) Aparat ortodontic pentru tratamentul

ocluziei frontale inverse în dentiţie mixtă
şi metodă de tratament al acesteia

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
stomatologia ortopedică.
Aparatul ortodontic conţine o placă bazală
mandibulară din masă plastică cu ancorare pe

gutiere şi un arc vestibular de retracţie
amplasat în zona dinţilor frontali inferiori.
Placa bazală suplimentar este dotată cu un
arc palatinal pentru protruzie, amplasat pe
marginea anterioară a acesteia.
Se solicită de asemenea o metodă de
tratament cu ajutorul aparatului ortodontic
propus. Metoda include stabilirea ocluziei
corectate şi dezocluzia. În afară de aceasta,
suplimentar se exercită o presiune dozată
constantă pe feţele palatinale ale dinţilor
frontali superiori în treimea de colet deasupra
nivelului cingumului.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*
*     *

(54) Orthodontal apparatus for treatment of
frontal inverse occlusion in the mixed den-
tition and method of treatment thereof

(57) The invention refers to medicine, particu-
larly, to the orthopedical stomatology.
Orthodontal apparatus comprises a basis
mandibular plate of plastic material made
with the occlusion straps and a vestibular
retraction arch situated in the zone of fron-
tal lower teeth. The basis plate is comple-
mentary provided with a protrusion palatinal
arch installed on its fore edge.
It is also claimed a method of treatment by
using the proposed orthodontal apparatus.
The method consists in determining the cor-
rected occlusion and disocclusion. Besides,
it is additionally realized a constant dosed
pressure on the palatinal faces of the upper
jaw frontal teeth third parcel.

Claims: 2
Fig.: 4

(11) 1558 (13) F2
(51) A 61 K 37/24, 37/36; A 61 P 13/12 // (A 61

K 37/24, A 61 K 37:02) (A 61 K 37/36,
A 61 K 37:24)

(21) 96-0244
(22) 1993.09.15
(31) 07/949,594
(32) 1992.09.22
(33) US



MD - BOPI 11/2000

20

P
A
T
E
N
T
S (85) 1996.06.25

(86) PCT/US93/08734, 1993.09.15
(87) WO 94/06461, 1994.03.31
(71)(73) GENENTECH, INC., US
(72)  CLARK, Ross, G., US
(74) Simanenkova Tatiana
(54) Metodă de profilaxie a insuficienţei renale

acute la mamifere cu aplicarea factorului
de creştere de tip insulinic IGF-I

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
terapie.
Esenţa metodei constă în aceea că mami-
ferului, inclusiv omului, i se administrează o
cantitate eficientă a factorului de creştere de
tip insulinic IGF-I. Administrarea IGF-I
poate fi efectuată în combinaţie cu o proteină
de aglutinare IGF şi/sau cu o cantitate
eficientă de hormon de creştere. Preferabil în
calitate de IGF-I se foloseşte IGF-I uman.

Revendicări: 19
Figuri: 21

*
*     *

(54) Method of prophylaxis of mammal acute
renal insufficiency utilizing IGF-I insulin-
like growth factor

(57) The invention refers to medicine, namely, to
the therapy.
Summary of the invention consists in, that to
mammal, including humans, it is adminis-
tered an effective quantity of IGF-I insulin-
like growth factor. The administration of
IGF-I may be realized in combination with
IGF binding protein and/or with the growth
hormone effective quantity. As IGF-I it is
preferably used a human IGF-I.

Claims: 19
Fig.: 21

(11) 1559 (13) F1
(51) C 01 G 3/00, 29/00; C 07 C 55/24; C 01 G

3/02
(21) a 2000 0085
(22) 2000.05.17
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Gulea Aurelian, MD; Stăvilă Vitalie, MD;

Bulimestru Ion, MD; Wignacourt Jean-
Pierre, FR; Ţapcov Victor, MD

(54) Procedeu de obţinere a cupratului de
bismut

(57) Invenţia se referă la materialele radioe-
lectronice şi în special la un procedeu de
obţinere a cupratului de bismut Bi2CuO4.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
de obţinere a cupratului de bismut include
calcinarea timp de 1h la temperatura de
400oC a unui precursor care prezintă un
compus  coordinativ heteronuclear. În
calitate de precursor se utilizează trihidratul
bis [(µ2-etilendiamintetraacetato) bismutat
(III)] de hexaacvacupru(II) [Cu(H2O)6]
[BiEdta]2•3H2O, în care H4Edta =
(HOOCCH2)2N (CH2)2N(CH2COOH)2.
Rezultatul constă în micşorarea temperaturii
şi timpului de sinteză.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*
*     *

(54) Process for obtaining bismuth cuprate
(57) The invention refers to the radio electronic

materials, and namely, to a process for ob-
taining of bismuth cuprate Bi2CuO4.
Summary of the invention consists in, that the
process for obtaining bismuth cuprate in-
cludes calcination of a precursor presenting
coordinative heteronuclear compound during
1 hour at 400°C. As bismuth cuprate precur-
sor it is utilized trihydrate bis[(µ2-ethylendia-
mintetraacetate) bismuthate(III)] of hexaa-
quacopper(II) [Cu(H2O)6] [BiEdta]2• 3H2O
where H4Edta is (HOOCCH2)2N(CH2)2N
(CH2COOH)2.
The result consists in decreasing the tem-
perature and time for carrying out the synthe-
sis.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1560 (13) F2
(51) C 07 C 13/20; C 07 D 211/86, 309/32, 335/

02, 405/12, 407/06; A 61 K 31/365, 31/44;
A 61 P 31/04, 31/12, 31/18

(21) 96-0172
(22) 1994.10.26
(31) 08/155, 443; 08/319,821
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I(32) 1993.11.19; 1994.10.12

(33) US
(85) 1996.05.17
(86) PCT/US94/12234, 1994.10.26
(87) WO 95/14011, 1995.05.26
(71)(73) PARKE, DAVIS & COMPANY, US
(72) ELLSWORTH, Edmund, Lee, US;

LUNNEY, Elizabeth, US; TAIT, Bradley,
Dean, US

(74) Simanenkova Tatiana
(54) Compuşi ciclici, compoziţii farmaceutice

pe baza lor şi metode de tratament al
infecţiilor sau bolilor provocate de retro-
virusuri

(57) Invenţia se referă la sinteza compuşilor
ciclici cu formula generală I:

           

I

în special la derivaţi ai 5,6-dihidropironei şi
sărurile lor, dehidropiperidine, derivaţi ai
ciclohexanonelor. Invenţia se referă de
asemenea la compoziţii farmaceutice şi
metode de tratament al infecţiilor sau bolilor
provocate de retrovirusuri.

Revendicări: 25

*
*     *

(54) Cyclic compounds, pharmaceutical com-
positions on base thereof and methods of
treatment of infections or diseases pro-
voked by retroviruses.

(57) The invention refers to synthesis of cyclic
compounds of formula I:

          

I

namely, to the derivatives of 5,6-dihydro-
pirones and salts thereof, dihydropy-
peridines, derivatives of cyclohexanons. The
invention also refers to pharmaceutical com-

positions and methods of treatment of infec-
tions and diseases provoked by retroviruses.

Claims: 25

(11) 1561 (13) F1
(51) C 10 M 125/04
(21) a 2000 0036
(22) 2000.02.21
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Crăciun Alexandru, MD; Moraru Victor,

MD; Crăciun Svetlana, MD; Duca
Gheorghe, MD

(54) Material magnetic solid de lubrifiere
(57) Invenţia se referă la domeniul materialelor de

lubrifiere solide şi poate fi utilizată pentru
ungerea subansamblurilor de frecare greu
accesibile, care funcţionează în condiţii de
vid, la temperaturi joase şi până la
150...200oC în aviaţie, tehnica cosmică şi în
diferite ramuri ale tehnologiei construcţiei de
maşini şi aparate.
Esenţa invenţiei constă în aceea că materialul
magnetic solid de lubrifiere, care conţine
caprolactamă şi hidroxid de fier, include
suplimentar praful unui metal din grupa de
tranziţie formată din nichel, fier sau cobalt în
următorul raport al componentelor, % mas.:
caprolactamă 40...60
hidroxid de fier 30...40
praf al metalului grupei de tranziţie 10...20.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Solid magnetic lubricant
(57) The invention refers to the field of hard lu-

bricants and may be used in the aircraft, cos-
mic technique and other fields of mechani-
cal and instrument engineering for lubrica-
tion of difficult accessible friction units func-
tioning in vacuum both at low temperatures
and at 150…200°C.
Summary of the invention consists in, that the
solid magnetic lubricant, containing capro-
lactam and iron hydroxide complementary
comprises a powdered metal of one of the
transition groups, especially: nickel, iron or
cobalt at further component ratio, mass %:
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iron hydroxide 30…40
powdered metal of one of the
transition groups 10…20.

Claims: 1

(11) 1562 (13) F1
(51) C 12 H 1/04
(21) 99-0268
(22) 1999.11.26
(71)(72)(73) Bolotin Oleg, MD; Diaur Galina, MD;

Bodorin Valeriu, MD; Savov Radion, MD
(54) Procedeu de obţinere a sorbentului
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în

special la un procedeu de obţinere a
sorbentului pentru limpezirea şi stabilizarea
mustului, sucului, vinului şi a altor băuturi.
Esenţa invenţiei constă în mărunţirea
bentonitei, spălarea ei cu apă dedurizată şi
tratarea cu agenţi chimici în două etape. La
etapa întâi bentonita se tratează cu soluţie de
0,25…5,00% acid clorhidric la un raport
bentonită : soluţie de 1 : 20 timp de 2…4 ore.
După spălarea şi decantarea la etapa a doua
bentonita se agită intens timp de 3…4 ore cu
soluţie saturată de carbonat de sodiu cu
temperatura de 40…50oC până la atingerea
pH-ului 8,5…9,2, apoi se plastifiază timp de
3…4 zile. Produsul obţinut umed poate fi
utilizat nemijlocit ca sorbent sau el se
deshidratează la temperatura de 120…125°C
în decurs de 8…10 ore şi se mărunţeşte.
Rezultatul invenţiei constă în mărirea
suprafeţei active a sorbentului.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for sorbent obtaining
(57) The invention refers to the food industry, es-

pecially to a process for sorbent obtaining for
clarifying and stabilization of must, juice,
wine and other beverages.
Summary of the invention consists in degra-
dation of bentonite, stirring up thereof into
the softened water and treatment thereof with
chemical agents in two stages. In the first
stage the bentonite is treated with

0,25…5,00% hydrochloric acid solution at
the bentonite solution ratio 1:20 during 2…4
hours. After washing and decantation in the
second stage the bentonite is intensively
shaked up during 3…4 hours with saturated
solution of sodium carbonate at 40…50°C up
to pH 8,5…9,2, then it is plastified during
3…4 days. The obtained humid product may
be used directly as a sorbent or it is dried at
120…125°C during 8…10 hours and
degradated.
The result of the invention consists in in-
creasing the active sorbent surface.

Claims: 1

(11) 1563 (13) F2
(51) G 01 N 33/36
(21) 98-0225
(22) 1998.11.19
(71)(72)(73) Scripcenco Angela, MD
(54) Instalaţie pentru studierea procesului de

susţinere a materialelor textile
(57) Invenţia se referă la industria uşoară, în par-

ticular la instalaţii pentru studierea proce-
sului de susţinere a materialelor textile.
Instalaţia conţine un dispozitiv de susţinere a
materialului textil, scară de măsurare, sursă de
lumină, înregistrator al fluxului de lumină
reflectată. Esenţa invenţiei constă în aceea că
ea adăugător conţine un cărucior cu motor
electric şi un complex fotometric. Dispozitivul
de susţinere a materialului textil este alcătuit
dintr-un cilindru de ghidaj, un şurub cu piuliţă
de reglare, o spirală cilindrică cu ace, două
capace, scoabă, bază cu clemă, un suport, fix-
ate pe căruciorul cu motor electric cu
posibilitatea deplasării pe patine în plan per-
pendicular direcţiei fluxului de lumină.
Complexul fotometric este alcătuit dintr-o
sursă de lumină şi un fotometru pentru
înregistrarea fluxului de lumină reflectată.
Sursa de lumină şi fotometrul se află într-un
plan, axele lor optice fiind paralele.
Rezultatul constă în alegerea regimurilor
tehnologice de prelucrare a materialelor tex-
tile pentru obţinerea suprafeţei de drapare.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*
*     *
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I(54) Installation for studying the process of tex-

tile material fixation
(57) The invention refers to the light industry,

namely, to the installations for studying the
process of textile material fixation.
The installation contains a device for fixation
of the textile material, a measuring scale, a
light source, recorder of the reflected light
flow. Summary of the invention consists in,
that the installation complementary contains
a truck with an electric motor and a photo-
metric complex. The device for textile ma-
terial fixation consists of a guiding cylinder,
a screw with an adjusting nut, a cylindrical
spring with needles, two covers, a cramp,
base with a clamp, a rack, installed on the
truck with the electric motor having the pos-
sibility to move on the guides in the space
perpendicular to the light flow direction. The
photometric complex consists of a light
source and a photometre for reflected light
flow registration. The light source and the
photometre are situated in the same space,
the optical axes thereof being parallel.
The result consists in the selection of the
technological regimens of textile material
treatment for obtaining the draped surface.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1564 (13) F1
(51) H 02 K 3/44, 15/12
(21) 99-0275
(22) 1999.12.07
(71)(73) Uzina de Pompe Submersibile

“HIDROPOMPA”, S.A., MD
(72) Martea Ion, MD; Pritula Serghei, MD;

Cojocari Victor, MD
(54) Procedeu de umplere a statorului maşinii

electrice

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini
electrice, în particular la tehnologiile de
fabricare a motoarelor electrice submersibile.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate
de material izolant se utilizează un amestec
constituit din parafină şi stearină în proporţie
de 1:1. Amestecul se încălzeşte până la stare
de pastă, se toarnă sub presiune în cavitatea
înfăşurării statorului, care este limitată de
suprafaţa interioară a corpului, bucşa de
protecţie şi scuturile portlagăr, într-un volum
ce depăşeşte volumul cavităţii de umplere de
1,5-2 ori, totodată surplusul amestecului se
strangulează prin orificiul de evacuare.
Rezultatul constă în ameliorarea calităţii
izolaţiei statorului maşinii electrice, precum
şi în garantarea utilităţii pentru reparare a
statorului.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for filling the stator of the electric
machine

(57) The invention relates to the electric machine
engineering, namely, to the technology of
manufacturing the submersible motors.
Summary of the invention consists in, that as
insulation material it is used a mixture con-
sisting of paraffin and stearine in the ratio of
1:1. The mixture is heated up to the pasty
condition and is filled in under pressure into
stator winding space, limited by the body in-
ner surface, protection sleeve and end shield
in the volume exceeding the volume of fill-
ing in space 1,5-2 times, and the mixture sur-
plus is throttled through the outlet.
The result consists in improving the quality
of the electric machine stator insulation, as
well as in assuring the maintainability of the
stator.

Claims: 1
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III. Modele de utilitate

Protecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul
înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la
protecţia proprietăţii industriale aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

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

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

Legal protection of  utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
of registration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Indus-
trial Property Protection approved by the Government decision No 456 of July  26, 1993.

In accordance with this Regulation an utility model may be registered if it relates to the
aids of mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is
new and if it is susceptible of  industrial application.

The applications for utility model registration and the registered utility models are pub-
lished in the BOPI.
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A  - Necesităţi curente ale vieţii
B  - Tehnici industriale diverse. Transport
C  - Chimie şi metalurgie
D  - Textile şi hârtie
E  - Construcţii fixe. Minerit
F  - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Arma-

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE

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

Standard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal
(21) Number of application
(22) Date of filing the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an une-

xamined registration  application
(43) Publication date of utility model registration  de-

cision without examination as to substance
(44) Publication date of utility model registration

decision with examination as to substance
(45) Date of certificate  granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of earlier patent ap-

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

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

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

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

(74) Name of patent attorney or agent
(85) Date for introducing the national procedure

according to the PCT
(86) International application under the PCT:

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

number and publication date

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

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

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

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

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

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

W1 - second publication level: publication of the
utility model registration decision at the re-
sponsibility of the applicant, without exami-
nation as to substance (is applied in case the
U-coded document has not been published).

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

I1    - third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of
the applicant without examination as to sub-
stance (is applied in case the W1, W2-coded
document has not been published).

I2    - third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of
the applicant without examination as to sub-
stance (is applied in case the W1, W2-coded
document has been published).

CODURILE  NORMALIZATE  OMPI
PENTRU  IDENTIFICAREA  TIPURILOR
DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE

A  MODELULUI  DE  UTILITATE
CONFORM  NORMEI  ST. 16

U  – primul nivel de publicare: cerere de în-
registrare a modelului de utilitate publicată,
neexaminată.

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

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

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

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

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

W2 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de în-
registrare a modelului de utilitate pe răspun-
derea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicarea care urmează do-
cumentul cu codul U).

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

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mo-
delului de utilitate înregistrat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care urmează
documentul cu codul W1, W2).

THE  WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR
IDENTIFICATION  OF  THE  KIND

OF  UTILITY  MODEL  REGISTRATION
DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE  WITH

THE  STANDARD  ST. 16
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AZ1K Lista cererilor  de înregistrare a modelelor
de utilitate depuse, aranjate în ordinea
numerelor de depozit

BZ9K Cereri de înregistrare a modelelor de
utilitate publicate

FF9K Modele de utilitate înregistrate

FG9K Lista certificatelor de înregistrare a
modelelor de utilitate eliberate

NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

AZ1K Numerical index of filed applications for
the registration of utility models

BZ9K Published applications for the registra-
tion of utility models

FF9K Registered utility models

FG9K List of granted utility model certificates

NZ9K List of renewed utility models

CODURILE OMPI PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR

INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
MODELELE DE UTILITATE PUBLICATE

ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADING
OF INFORMATION CONCERNING

UTILITY MODELS MADE IN THE OFFI-
CIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH
THE STANDARD ST. 17
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FF9K Modele de utilitate înregistrate

În conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în
Republica Moldova aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993, certificatele
de înregistrare a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.

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

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

In accordance with the Provisional  Regulation on Industrial Property Protection in the Re-
public of Moldova, approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the
utility model certificates are granted by the AGEPI.

The utility model certificate shall attest to the priority, authorship and exclusive right of
the utility model owner.

The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with
the AGEPI of a regular national application and may be prolonged for further 5 years.
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(11) 44 (13) W1
(51) B 23 P 17/00, 17/02
(21) u 2000 0012
(22) 1999.03.05
(71)(73) Întreprinderea de Transporturi şi

Expediţii “CFM-Expediţie”, MD; Institutul
de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova, MD; Secţia
Moldovenească a Academiei Inginereşti
Internaţionale, MD

(72) Safronov Ion, MD; Fateev Vladislav, MD;
Ţurcan Ilie, MD; Semenciuc Alexandru,
MD; Terzi Serghei, MD

(54) Generator de impulsuri pentru aliere cu
explozie electrică

(57) Invenţia se referă la domeniul
electrotehnologiei şi este destinată alierii
cu explozie electrică a materialelor.
Generatorul de impulsuri pentru aliere cu
explozie electrică conţine o sursă de
tensiune continuă, cu care sunt conectate
în serie un tiristor şi două ramificaţii
paralele, prima incluzând primul electrod
şi piesă, iar a doua  condensator, electrodul
al doilea şi piesă, paralel electrodului al
doilea şi piesei fiind conectată o diodă,
anodul căreia este conectat la piesă şi

paralel condensatorului este conectată o
rezistenţă complexă.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
*     *

(54) Pulse oscillator for electrospark alloying
(57) The invention refers to electrospark alloy-

ing and is provided for material
electrospark alloying.
The pulse oscillator for electrospark alloy-
ing contains a constant current source to
which is subsequently connected a tyristor
and two parallel branches, the first being
consisted of the first electrode and a mem-
ber, and the second - of a condenser, sec-
ond electrode and a member; parallel to the
second electrode and the member it is con-
nected a diode, the anode of which is con-
nected to the member and parallel to the
condenser it is connected the complex im-
pedance.

Claims: 1
Fig.: 1

FG9K Lista certificatelor de înregistrare
a modelelor de utilitate eliberate la 2000.10.31

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului,
codul tipului de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform CIB,

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate

Nr.
crt.

(11)
Nr. certificat

(13)
Cod ST. 16

OMPI

  (51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(42)
Nr. BOPI

1 32 W2 H 02 K 33/00
H 02 K 33/02
H 02 K 7/065

0055 1999.10.29 4/2000
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IV. Mărci

Protecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor
nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995.

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

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este

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

The legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and
Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995.

In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by
the AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive
right of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.

The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall
be published in the Official Bulletin of Industrial Property.

The trademarks registered under the Madrid Agreement to which the Republic of Moldova is
party shall be published in French and English in the (“Gazette OMPI des marques internationales /
WIPO Gazette of International Marks”). The Official Bulletin published on the electronic carrier
comprises both bibliographic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is
available to the public in the AGEPI library.
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(111) Serial number of registration
(116) Serial number of renewal
(151) Date of registration
(156) Date of renewal
(170) Expected duration of registration/re-

newal
(181) Expected expiration date of registration

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

ined application
(450) Date of availability for public of registration

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

ternational Classification of Goods and Ser-
vices for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification)

(526) Disclaimers
(531) Description of the figurative elements of the

mark according to the International Classifi-
cation of the Figurative Elements of Marks
(Vienna Classification)

(540) Reproduction of the mark
(551) Indication to the effect that the mark is a

collective mark, a certification mark or a
guarantee mark

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

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

istrations
(700) Information on parties concerned with the

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

holder of the registration
(740) Name and address of the patent attorney
(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification of data according to the Madrid

Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of the applications registered

with the patent office of the former USSR
(number of document, application filing date,
two - letter code of the country)

(111) Numărul de ordine al mărcii
(116) Numărul de ordine al mărcii reînnoite
(151) Data de înregistrare
(156) Data de reînnoire
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării

/ reînnoirii
(181) Data prevăzută de expirare a termenului în-

registrării
(186) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
(210) Numărul de ordine al depozitului
(220) Data depozitului
(230) Data priorităţii de expoziţie
(310) Numărul de ordine al cererii iniţiale
(320) Data cererii iniţiale
(330) Ţara cererii iniţiale
(442) Data la care informaţia privind cererea

examinată a fost pusă la dispoziţia publicului
(450) Data la care informaţia privind înregistrarea

a fost pusă la dispoziţia publicului
(510) Lista produselor şi / sau serviciilor
(511) Indicarea claselor conform Clasificării

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de
la Nisa)

(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii

conform Clasificării Internaţionale a Elemen-
telor Figurative ale Mărcilor (Clasificarea de
la Viena)

(540) Reproducerea mărcii
(551) Indicaţia că marca este colectivă, de certificare

sau de garanţie

(554) Indicaţia că marca este tridimensională

(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numărul şi data altor înregistrări înrudite ju-

ridic
(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere

/ înregistrare
(730) Numele şi adresa solicitantului sau titula-

rului
(740) Numele şi adresa mandatarului
(750) Adresa pentru corespondenţă
(791) Numele şi adresa licenţiatului
(800) Identificarea datelor conform Aranjamentului

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

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE

LA MĂRCI

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING

TO MARKS
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Cereri de înregistrare

În conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant,
personal sau prin mandatar autorizat. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să

conţină documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege.
Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la

cerere, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

In accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of Septem-
ber 22,1995, an application for registration of a trademark  shall be filed with the AGEPI by the
applicant in person or through a professional representative. The application shall concern only

one trademark and shall contain documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.
Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the

three months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 008254
(220) 1998.11.09
(730) The Procter & Gamble Company, US

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii

(540)

FIT
(511)(510)
03 - preparate de curăţare pentru produse agricole

şi alte produse alimentare.

(210) 008801
(220) 1999.08.10
(730) “Arcaşul” S.A., fabrică de bere, MD

Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, auriu, negru, roşu,
verde.

(511)(510)
32 - bere blondă.
(531) 02.01.01; 02.01.04; 25.01.05; 25.01.15;

27.05.01; 29.01.15.

(210) 008813
(220) 1999.08.17
(730) Exxon Mobil Corporation, US

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas,
75039-2298, Statele Unite ale Americii

(540)

EXXONMOBIL
(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foi şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti;

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

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitiluri;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; safeuri; produse metalice neincluse
în alte clase; minereuri;

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

08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;



M
{
R
C
I

MD - BOPI 11/2000

35

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material pentru
suturi;

11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală;

13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozivi;
artificii;

14 - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;

15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia  mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare; tuburi flexibile nemetalice;

18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;

19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice;

20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse 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 (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei;
bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase;

22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute;

23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;

cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,

capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;

27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;

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

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

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
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34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de  călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi
industrială; programare pentru calculatoare.

(210) 008885
(220) 1999.10.06
(730) “ASCONI” S.R.L., MD

MD-6824, Puhoi, judeţul Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.01.02; 05.13.07; 24.01.15; 24.01.20;

24.09.01.

(210) 008894
(220) 1999.10.08

(730) DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG,
DE
Vogelsanger Weg 49, 40470 Dűsseldorf,
Germania

(540)

(511)(510)
36 - eliberarea cartelelor de credit în calitate de

cartele de deservire de către companiile de
transport al mărfurilor şi pasagerilor pentru
asigurarea prin virament a camioanelor,
autobuzelor şi conducătorilor auto (în spe-
cial la asigurarea cu materialele necesare
pentru vehicule de către staţiile de alimentare).

(210) 008895
(220) 1999.10.08
(730) DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG,

DE
Vogelsanger Weg 49, 40470 Dűsseldorf,
Germania

(540)

DKV
(511)(510)
36 - eliberarea cartelelor de credit în calitate de

cartele de deservire de către companiile de
transport al mărfurilor şi pasagerilor pentru
asigurarea prin virament a camioanelor,
autobuzelor şi conducătorilor auto (în spe-
cial la asigurarea cu materialele necesare
pentru vehicule de către staţiile de alimentare).

(210) 008995
(220) 1999.12.02
(730) Exxon Mobil Corporation, US

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas,
75039-2298, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
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materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitiluri;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia  mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee.

(531) 27.05.01; 27.05.14; 27.05.22.

(210) 009165
(220) 2000.02.17
(730) “VINDICUM” S.R.L., firmă de producţie

şi comerţ, MD
Str. Bucureşti nr. 67, MD-2012, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: negru, roşu, bronz.
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;

administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea mărfurilor.

(531) 01.05.02; 01.05.06; 25.01.06; 27.05.11;
27.05.13.

(210) 009166
(220) 2000.02.17

(730) Organon Teknika B.V., NL
Boseind 15, 5281 RM Boxtel, Olanda

(540)

(511)(510)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,

dentare, veterinare şi diagnostice.

(210) 009178
(220) 2000.02.23
(730) “DABLE” S.R.L., firmă comercială de

producţie, MD
Str. Miron Costin nr. 26, bloc 2, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 -  băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 009192
(220) 2000.02.28
(730) “MOLDCELL” S.A., întreprindere mixtă,

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

(540)

(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
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lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foi şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti;

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

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibil (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitiluri;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide;

06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; safeuri; produse metalice neincluse
în alte clase; minereuri;

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

08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparatele cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei
şi calculatoare; extinctoare;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material pentru
suturi;

11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală;

13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozivi;
artificii;

14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere; bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;

15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de im-
primerie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare; tuburi flexibile nemetalice;

18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;

19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice;

20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse 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 (cu excepţia celor din metale pre-
ţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei;
bureţi metalici; sticlă brută sau semi-
prelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase;
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22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute;

23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;

cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,

capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;

27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;

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

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

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de

frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi
industrială; programare pentru calculatoare.

(210) 009244
(220) 2000.04.11
(730) Bogdanova Maria, MD

Str. N. Zelinski nr. 44, ap. 85, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foi şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti;

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

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitiluri;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
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dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; safeuri; produse metalice neincluse
în alte clase; minereuri;

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

08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material pentru
suturi;

11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală;

13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozivi;
artificii;

14 - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;

15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;

pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia  mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare; tuburi flexibile nemetalice;

18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;

19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice;

20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse 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 (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru perii;
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;

22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute;

23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;

cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,

capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;

27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;
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29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

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

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de  călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică;
programare pentru calculatoare; servicii care
nu pot fi clasificate în altă clasă: agenţii
matrimoniale; agenţii de detectivi; agenţii
pentru asigurarea locurilor la hoteluri,
pensiuni; agenţii de redactare a textelor;
agenţii de servicii de îngrijire nocturnă;
alcătuirea horoscoapelor; analize chimice;
analiza de sistem la calculator; arbitraj
(servicii); arendarea timpului de calculator;
arendarea timpului de calculator pentru acces
la baza de date; arendarea încăperilor pentru
desfăşurarea adunărilor; arhitectură (serviciile
specialiştilor arhitecţi); asigurarea utilajului
pentru expoziţii; asigurarea spaţiului locativ
temporar; asistenţă veterinară; asistenţa
dentistului; asistenţă medicală; asigurarea cu
produse alimentare; aziluri pentru bătrâni;
baze turistice; baze de odihnă (oferirea

încăperilor); băi publice; băi turceşti; baruri-
snack, bufete; cafenele; cantine; case de
odihnă; cercetări în domeniul bacteriologiei;
cercetări în domeniul biologiei; cercetări în
domeniul geologiei; cercetări în domeniul
cosmetologiei; cercetări în domeniul meca-
nicii; cercetări în domeniul  fizicii; cercetări
în domeniul chimiei; cercetări în domeniul
genealogiei; cercetarea  zăcămintelor de petrol
în scopul explorării; cercetări  submarine;
chirurgia plantelor; chirurgie plastică; clinici;
clinici private; cluburi, organizaţii pe interese;
cofetării;  gestionarea afacerilor în domeniul
protecţiei drepturilor de autor; confecţionarea
coroanelor; consultaţii în domeniul proprietăţii
intelectuale; consultaţii referitor la orientarea
profesională; consultaţii în domeniul
construcţiilor şi arhitecturii;  consultaţii în
domeniul protecţiei mediului ambiant (ce nu
ţin de afaceri); consultaţii profesionale (ce
nu ţin de afaceri); consultaţii în domeniul
construcţiilor; consultaţii în domeniul
farmaceutic; controlul calităţii; crearea
compoziţiilor florale; cremaţiuni; crearea
mărfurilor noi; creşe; curatelă; decor,
designul interiorului; designul ambalajului;
design industrial; designul îmbrăcămintei;
designul artei grafice; deservirea barurilor;
deservirea meselor de sărbătoare şi a
nunţilor; deschiderea lacătelor cu secret;
deschiderea zăvoarelor cu secret;  deter-
minarea autenticităţii operelor de artă;
dispensare; efectuarea cercetărilor legale;
efectuarea desenelor tehnice;  efectuarea
microfilmelor; elaborarea programelor  (soft-
ware) pentru computere;  elaborare de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor
de construcţii; elaborări ştiinţifice de
cercetare; etalonare (gradaţie); explorarea
petrolului; explorare geologică; exploatarea
(utilizarea) brevetelor; expertiză geologică;
expertiza zăcămintelor petroliere; expertiză
inginerească; filmări video; filmare topo-
grafică; fizioterapie; gardă personală; gardă
de noapte (pază); gestiunea corespondenţei
personale; grădinărit; grădinărit decorativ
peisagistic; hoteluri; implantarea părului;
informaţii meteorologice; informaţii referitor
la evaluarea modei; închirierea de software
de calculatoare; închirierea computerelor;
închirierea îmbrăcămintei de seară (de gală);
închirierea maşinilor de tricotat;  închirierea
îmbrăcămintei; închirierea corturilor;
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închirierea construcţiilor transportabile;
închirierea utilajului sanitar; închirierea
utilajului agricol; închirierea scaunelor,
meselor, feţelor de masă şi a veselei;
închirierea automatelor comerciale; îngrijirea
gazoanelor; îngrijirea bolnavilor; îngrijirea
copiilor; îngrijirea animalelor;  reproducerea
animalelor; interpretare din limba gesturilor;
licenţierea obiectelor proprietăţii intelectuale;
manichiură; masaj; menţinerea, reînnoirea de
software pentru calculatoare; microfilmare;
moteluri (servicii); nimicirea dăunătorilor
agricoli; nimicirea buruienilor; organizarea
adunărilor religioase; pensiuni; pensiuni
pentru animale; persoane de acompaniere în
locuri publice; planificare urbană; pomi-
cultură; pomicultură decorativă; pompe
funebre; protecţia dreptului de autor; protecţie
civilă; răspândirea prin metoda aeriană şi cea
superficială a îngrăşămintelor şi altor
chimicale utilizate în agricultură; reglarea de
software de computere; reînnoire de soft-
ware; reportaje fotografice; restabilirea
datelor la computer; restaurante; restaurante
cu autoservire; rezervarea locurilor pentru
cazare temporară; rezervarea locurilor pentru
cazare cu pensiuni; rezervarea locurilor în
pensiuni; saloane de frumuseţe; saloane de
coafură; sanatorii; serigrafie; servicii ale
specialiştilor bacteriologi; serviciul noutăţilor;
serviciul sanitar; serviciul băncii sanguine;
servicii de tipar; servicii ale menajerelor;
servicii fotografice; servicii de creare a
fotocompoziţiilor; serviciile specialiştilor
chimişti; serviciile specialiştilor chiromanţi;
serviciile psihologului; servicii de organizare
a înmormântărilor; servicii consultative în
domeniul tehnicii de calcul, servicii consulta-
tive în domeniul securităţii; servicii juridice;
servicii de hotărnicie; serviciul meteorologic;
serviciile specialiştilor opticieni; servicii de
pepinierit; sortarea materiei prime refolosite;
spitale; stingerea incendiilor; studiul
proiectelor tehnice; tabere de odihnă; testare
psihologică pentru angajare la serviciu;
testarea confecţiilor textile; testarea mate-
rialelor; testarea sondelor petroliere; tipar
litografic; tipar ofset; tipar serigrafic;
traduceri; tutelă.

(531) 01.01.02; 03.01.06; 26.11.13; 27.05.07;
27.05.11.

(210) 009246
(220) 2000.04.12
(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,

corporaţie din statul Delaware, US
345 Park Avenue, New York, New York
10154, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru uz uman

incluse în clasa 05, şi anume preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor cardio-
vasculare, disfuncţiilor şi bolilor sistemului
nervos central, accidentului vascular cerebral,
cancerului, proceselor inflamatorii, bolilor
infecţioase şi respiratorii.

(210) 009247
(220) 2000.04.12
(730) Glaxo Group Limited, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice; preparate farma-

ceutice pentru profilaxia, tratamentul şi
alinarea afecţiunilor şi dereglărilor meta-
bolismului, sistemelor cardiovascular şi
genito-urinar.

(210) 009248
(220) 2000.04.12
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

New Horizons Court, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, Anglia

(540)

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi

medicinale.
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(210) 009253
(220) 2000.04.19
(730) “Lapmol” S.R.L., MD

Str. Uzinelor nr. 17, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri, grăsimi comestibile;

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

(531) 03.01.04; 03.01.06; 03.01.24; 27.05.01;
27.05.14.

(210) 009254
(220) 2000.04.06
(730) “ISIRLIANA VIN” S.A., întreprindere de

prelucrare şi desfacere a produselor
agricole, MD
Str. Păcii,  MD-6715, Iserlia, judeţul Lăpuşna,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 01.01.01; 05.07.10; 24.09.02; 26.02.16;

26.04.18; 27.05.11.

(210) 009259
(220) 2000.04.17
(730) Volcu Oleg, MD

Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;

administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea produselor.

(531) 28.05.00.
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(210) 009261
(220) 2000.04.20
(730) “MOLDCELL” S.A., întreprindere mixtă,

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

(540)

(591) Culori revendicate: albastru, alb, portocaliu,
cafeniu.

(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foi şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti;

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

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitiluri;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; safeuri; produse metalice neincluse
în alte clase; minereuri;

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

08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material pentru
suturi;

11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală;

13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozivi;
artificii;

14 - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;

15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
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aparatelor); materiale plastice pentru amba-
lare (neincluse în alte clase); cărţi de joc;
caractere tipografice; clişee;

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice semi-
finite; materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare; tuburi flexibile nemetalice;

18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;

19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice;

20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse 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 (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei;
bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase;

22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute;

23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;

cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,

capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;

27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte

şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

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

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de  călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi
industrială; programare pentru calculatoare.

(531) 26.01.06; 26.04.10; 26.15.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15.

(210) 009262
(220) 2000.04.19
(730) AgroFresh Inc., US

100 Independence Mall West, Philadelphia,
PA 19106-2399, Statele Unite ale Americii

(540)

ETHYLBLOC
(511)(510)
01 - substanţe chimice, în special inhibitorul

acţiunii etilenei pentru păstrarea legumelor,
fructelor, plantelor şi florilor vii rupte în stare
proaspătă.
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(210) 009267
(220) 2000.04.26
(730) “VINORUM” S.A., întreprindere mixtă

moldo-gibraltară, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.

(210) 009268
(220) 2000.04.26
(730) “Oeno Consulting” S.R.L., întreprindere

tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

Lăutarii
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea mărfurilor.

(210) 009269
(220) 2000.03.14
(730) “AUDIT-CONCRET” S.R.L., firmă de

audit, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde.
(511)(510)
35 - servicii de audit; servicii contabile; servicii de

asistenţă consultativă în management şi busi-
ness; servicii privind studii de marketing;
servicii în vederea fuzionării companiilor;
servicii în vederea achiziţionării şi evaluării
bunurilor imobile; evaluarea afacerilor;
întocmirea de rapoarte privind starea
conturilor; analiza preţului de cost; vânzare la
licitaţii; verificarea conturilor; întocmirea
cărţilor de contabilitate; consultaţii în operaţii
comerciale; informaţie comercială sau
statistică; studierea pieţei; pronostic economic;
informaţie privind activitatea de afaceri;
întocmirea declaraţiilor pentru impozit;
sistematizarea informaţiei în baza de date;
întocmirea dispoziţiilor de plată; publicitate.

(531) 14.05.01; 14.05.02; 27.03.15; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.13.

(210) 009270
(220) 2000.03.16
(730) “LION GRI” S.R.L., întreprindere mixtă

(Moldova-SUA), MD
Str. Munceşti nr. 801, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

КРОВЬ ДРАКОНА
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 009271
(220) 2000.03.16
(730) Colgate-Palmolive Company, US

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

(540)

(511)(510)
03 - paste pentru dinţi şi preparate pentru clătirea

cavităţii bucale.
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(210) 009280
(220) 2000.04.28
(730) “UNGAR” S.R.L., firmă de producţie şi

comerţ, MD
Str. Trandafirilor nr. 43, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
42 - aprovizionarea cu produse alimentare şi

băuturi; servicii de alimentaţie publică,
restaurante, cafenele, baruri.

(531) 05.05.02; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01.

(210) 009282
(220) 2000.05.02
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

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

fumători, ţigarete, chibrituri.
(531) 07.01.08; 07.01.12; 25.01.19; 26.04.16;

27.05.01.

(210) 009283
(220) 2000.05.04
(730) PARKER PEN PRODUCTS, GB

101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7
5NP, Anglia

(540)

(511)(510)
16 - instrumente pentru scris, desenat şi marcat;

cerneluri, mine şi cartuşe pentru instrumente
de scris, desenat şi marcat; mine şi cartuşe
pentru instrumente de scris cu role pun-
ctiforme capilare şi punctiforme rotative;
grife pentru creioane; grife de rezervă (de
schimb) pentru creioane; cutii  (inclusiv
penare), suporturi şi conteinere pentru
instrumente de scris, desenat şi marcat pentru
cerneluri, mine şi cartuşe pentru grife de
creioane, pentru grife de rezervă (de schimb)
pentru creioane; rechizite de birou; echi-
pament de oficiu (cu excepţia mobilei); peniţe
şi alte vârfuri pentru instrumente de desenat
şi marcat; radiere;  seturi de birou (inclusiv
seturi de scris); lichide pentru corecturi,
pelicule şi benzi pentru corectarea erorilor în
procesul scrisului, imprimării, dactilografierii;
dizolvanţi (diluanţi) pentru lichidele de
corecturi sus-menţionate.

(210) 009285
(220) 2000.05.05
(730) “Basarabia Nord” S.A., MD

Bd. Victoriei nr. 90 “A”, MD-3100, Bălţi, Re-
publica Moldova

(540)



T
R
A
D
E
M

A
R
K
S

MD - BOPI 11/2000

48

(591) Culori revendicate: cafeniu, alb.
(511)(510)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;

produse din mezeluri; conserve din carne;
conserve mixte; carne conservată; produse
din carne; grăsimi comestibile;

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

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.12.

(210) 009287
(220) 2000.05.05
(730) “Basarabia Nord” S.A., MD

Bd. Victoriei nr. 90 “A”, MD-3100, Bălţi, Re-
publica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu, alb.
(511)(510)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;

produse din mezeluri; conserve din carne;
conserve mixte; carne conservată; produse
din carne; grăsimi comestibile;

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

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12.

(210) 009289
(220) 2000.05.11
(730) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO,

AE
Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O.
Box 4115 Sharjah, Emiratele Arabe Unite

(540)

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă; biscuiţi;
gustări uşoare incluse în această clasă;
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată;
produse de cofetărie cu zahăr; bomboane;
paste; paste făinoase; macaroane; tăiţei;
spaghete; fidea şi alte produse analogice din
produse cerealiere, gustări uşoare din
produse cerealiere; crupe, dejunuri din
produse cerealiere, fulgi; amestecuri
alimentare preparate în întregime sau parţial
din produse cerealiere; produse alimentare
preparate în întregime sau parţial din produse
cerealiere.

(210) 009291
(220) 2000.05.11
(730) Glaxo Group Limited, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(540)

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice anti-

virotice.

(210) 009293
(220) 2000.03.21
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(730) Colgate-Palmolive Company, US
300 Park Avenue, New York, NY 10022,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
03 - paste pentru dinţi şi preparate pentru clătirea

cavităţii bucale.

(210) 009295
(220) 2000.03.21
(730) Colgate-Palmolive Company, US

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

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, verde.
(511)(510)
03 - paste pentru dinţi şi preparate pentru clătirea

cavităţii bucale.
(531) 10.05.25; 26.02.01; 26.04.18; 27.05.02;

27.05.11; 27.05.24; 29.01.14.

(210) 009296
(220) 2000.03.21
(730) Colgate-Palmolive Company, US

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

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, diferite nuanţe
de verde, albastru, galben, portocaliu.

(511)(510)
03 - paste pentru dinţi şi preparate pentru clătirea

cavităţii bucale.

(531) 05.13.09; 26.02.01; 26.04.18; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.15.

(210) 009297
(220) 2000.03.27
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: argintiu, alb, roşu, diferite
nuanţe ale albastrului.

(511)(510)
34 - tutun brut şi prelucrat, incluzând ţigări,

ţigarete, ţigarille, tutun pentru rularea ţigărilor,
tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de
prizat, substituenţi ai tutunului (nu pentru
scopuri medicinale); articole pentru fumători,
incluzând hârtie de ţigară şi pipe de ţigară,
filtre pentru ţigări, borcane pentru tutun,
portţigarete pentru ţigări, scrumiere cu
excepţia celor confecţionate din metale
preţioase, din aliajele lor sau acoperite cu
metale preţioase, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigărilor, brichete; chibrituri.

(531) 01.05.12; 01.13.05; 18.05.10; 25.01.19;
26.04.13; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 009298
(220) 2000.03.27
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii
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(540)

(591) Culori revendicate: argintiu, alb, roşu, diferite
nuanţe ale albastrului.

(511)(510)
34 - tutun brut şi prelucrat, incluzând ţigări,

ţigarete, ţigarille, tutun pentru rularea ţigărilor,
tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de
prizat, substituenţi ai tutunului (nu pentru
scopuri medicinale); articole pentru fumători,
incluzând hârtie de ţigară şi pipe de ţigară,
filtre pentru ţigări, borcane pentru tutun,
portţigarete pentru ţigări, scrumiere cu
excepţia celor confecţionate din metale
preţioase, din aliajele lor sau acoperite cu
metale preţioase, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigărilor, brichete; chibrituri.

(531) 01.11.08; 18.05.10; 25.01.19; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.15.

(210) 009303
(220) 2000.04.14
(730) Shopnlist, Inc., US

26 Broadway, Suite 963, New York, NEW
YORK 10004, Statele Unite ale Americii

(540)

SNAZ
(511)(510)
35 - serviciile  comerţului cu amănuntul; serviciile

comerţului cu amănuntul acordate prin
Internet; serviciile comerţului cu amănuntul

în domeniul asigurării cu cadouri; serviciile
comerţului cu amănuntul în domeniul
asigurării cu cadouri prin Internet; cartela
universală a cumpărătorului cu funcţii ale
registrului cuprinzător de cadouri referitor la
toate cumpărăturile prin Internet; serviciile
comerţului cu amănuntul on-line utilizând
cartela universală a cumpărătorului, posedând
registrul cuprinzător de cadouri şi preţuri
comparabile în scopul comercializării
cumpărăturilor prin reţeaua globală de com-
puter.

(210) 009304
(220) 2000.04.25
(730) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER BELGES S.N.C.B., BE
85 Rue de France, 1070 Brussels, Belgia

(540)

(511)(510)
35 - agenţii de import-export; business informaţie,

business consultaţie; publicitate;
36 - servicii de asigurare şi reasigurare în special

în domeniul transportării, stocării, depozitării
şi păstrării produselor, serviciilor de manage-
ment şi transportare a stocurilor de produse,
serviciilor de împachetare, serviciilor de
ambalare şi împachetare a produselor,
serviciilor de tranzit, serviciilor de arendă a
conteinerelor    pentru depozitarea produselor,
serviciilor de arendă a spaţiilor pentru
depozitarea produselor, serviciilor vamale;

39 - servicii de transport terestru, feroviar, aerian,
nautic şi de navigaţie fluvială, transportarea
tuturor tipurilor de produse, în special a
produselor periculoase cu orice fel de
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conteiner, în formă de colet sau prin alte
mijloace, inclusiv transportarea materiei brute,
produselor prelucrate, deşeurilor, produselor
de larg consum, produselor uşor alterabile, a
mijloacelor de transport, produselor in-
dustriale, instalaţiilor, animalelor domestice,
materialelor de construcţie, produselor
industriale, produselor chimice şi farma-
ceutice; servicii de transportare expresă;
transportare prin intermediul poştei, servicii
de stocare a produselor la depozite, de
depozitare şi păstrare a produselor, de man-
agement şi transportare a stocurilor de
produse, de ambalare, de împachetare şi
ambalare a produselor, servicii charter;
servicii de păstrare a produselor, a poştei, a
coletelor, a pachetelor, a mărfurilor la depozite
vamale şi în general furnizarea şi distribuirea
produselor; servicii de tranzit; informaţie în
probleme de transportare a produselor şi în
probleme de stocare a produselor în depozite;
operaţii de brokeraj în transport; operaţii de
brokeraj de fraht, operaţii de brokeraj în trans-
port maritim, arenda conteinerelor pentru
depozitarea produselor, arenda spaţiilor
pentru depozitarea produselor;

42 - servicii de control al calităţii mărfurilor în spe-
cial a produselor.

(531) 10.05.13; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.17;
27.05.24.

(210) 009305
(220) 2000.05.10
(730) WOLVERINE OUTDOORS, INC., US

9341 Courtland Dr., N.E., Rockford, Michi-
gan 49351, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
25 - încălţăminte.

(210) 009308
(220) 2000.05.15
(730) “Elan-poligraf-Corcoţenco”, întreprin-

dere individuală, MD
Bd. Decebal nr. 76, corp. 3, of. 508, MD-
2038, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia  mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;

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

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;

37 - construcţie, reparaţie, servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de  călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale;
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi

băuturi; cazare temporară, îngrijire medicală,
igienică şi cosmetică; servicii veterinare şi
agricole; servicii juridice; investigări şi
elaborări ştiinţifice şi industriale; programare
pentru computere.

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.08; 27.05.12;
27.05.17.

(210) 009310
(220) 2000.04.27
(730) Institutul de Tehnologii Sociale, MD

Str. Lacului nr. 21, MD-2028, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)
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(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea produselor;

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;

38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale;
42 - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi

industrială.

(210) 009311
(220) 2000.05.17
(730) “TUTUN-CTC” S.A, MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

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

fumători, ţigarete, chibrituri.
(531) 01.03.02; 01.11.15; 25.01.19; 27.05.01;

27.05.11.

(210) 009313
(220) 2000.05.17
(730) “GHIADA” S.R.L., MD

Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 5, ap. 29, MD-
2038, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi

băuturi.
(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17.

(210) 009318
(220) 2000.05.18
(730) “Voxtel” S.A., întreprindere mixtă moldo-

româno-franceză, MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia  mobilierului); material de in-
struire sau învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalare
(neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere
tipografice; clişee;

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

38 - telecomunicaţii.
(531) 02.01.23; 02.03.23; 02.05.23; 04.05.03;

04.05.05; 27.05.01.

(210) 009319
(220) 2000.05.18
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(730) “Voxtel” S.A., întreprindere mixtă moldo-
româno-franceză, MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia  mobilierului); material de in-
struire sau învăţământ (cu excepţia apa-
ratelor); materiale plastice pentru ambalare
(neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere
tipografice; clişee;

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

38 - telecomunicaţii.
(531) 02.01.23; 02.03.23; 02.05.23; 04.05.03;

04.05.05; 27.05.01.

(210) 009323
(220) 2000.05.18
(730) IZKA, Societe Civile, FR

202 Route de Charlieu, 42300 Roanne, Franţa
(540)

IZKO
(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

14 - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia  mobilierului); material de in-
struire sau învăţământ (cu excepţia apa-
ratelor); materiale plastice pentru ambalare
(neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere
tipografice; clişee;

18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;

25 -  îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;

42 - servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară, îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi
industrială; programare pentru calculatoare.

(210) 009324
(220) 2000.05.22
(730) Vifor (International) Inc., CH

Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen, Elveţia
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice.
(531) 28.05.00.

(210) 009327
(220) 2000.05.22
(730) Merck & Co., Inc., US

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey 08889-0100, Statele
Unite ale Americii

(540)
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(591) Culori revendicate: galben, verde-deschis,
verde, verde-închis, alb.

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru tratamentul şi

profilaxia afecţiunilor oaselor.
(531) 26.03.06; 26.04.04; 26.04.06; 26.04.09;

26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 26.07.15;
29.05.01.

(210) 009328
(220) 2000.05.23
(730) FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.,

CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 NEUCHATEL,
Elveţia

(540)

Un singur gust pentru toată lumea
(GET CONNECTED TO THE FLAVOR

OF THE WORLD)

(511)(510)
34 - tutun brut sau prelucrat, inclusiv ţigări,

ţigarete, ţigarille, tutun pentru rularea ţigărilor,
tutun pentru pipe, tutun de mestecat, tutun
de prizat, substituenţi ai tutunului (nu pentru
scopuri medicinale), articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe, filtre pentru
ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete
şi scrumiere, cu excepţia celor preparate din
metale preţioase, din aliajele lor sau acoperite
cu metale preţioase; pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigaretelor; brichete; chibrituri.

(210) 009330
(220) 2000.05.25
(730) JSC “NIZHPHARM”, RU

Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny
Novgorod 603600, Federaţia Rusă

(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;

substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea

dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 009331
(220) 2000.05.25
(730) JSC “NIZHPHARM”,

Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny
Novgorod 603600, Federaţia Rusă

(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;

substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 009336
(220) 2000.05.18
(730) IZKA, Societe Civile, FR

202 Route de Charlieu, 42300 Roanne, Franţa
(540)

(511)(510)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din

aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii,
papetărie, adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;

18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
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animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;

42 - servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară, îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare  ştiinţifică şi
industrială; programare pentru calculatoare.

(210) 009350
(220) 2000.06.05
(730) INTEL CORPORATION (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare,
inclusiv software de calculator; hardware de
calculator; circuite integrate; micropro-
cesoare; semicon-ductori; software de suport
pentru web (Internet); microcalculatoare;
seturi de chip-uri pentru calculator; hardware
şi dispozitive de reţea; adaptoare de reţea
pentru calculator; software, aparate şi
echipament pentru înregistrarea, prelucrarea,
recepţia, reproducerea, transmiterea, mo-
dificarea, compresiunea, decompresiunea,
transmiterea, fuziunea şi/sau amplificarea
sunetului, imaginilor video, graficelor şi
datelor; software de calculator pentru
administrarea reţelelor; software de calcula-
tor pentru elaborarea paginilor web; software
de calculator pentru accesarea şi utilizarea
Internetului.

(210) 009356
(220) 2000.06.06
(730) “VINORUM” S.A., întreprindere mixtă

moldo-gibraltară, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 009357
(220) 2000.06.06
(730) “SOLIMUS LUX”  S.R.L., MD

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 6, of. 21, MD-2042,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;

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

(531) 25.01.19; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17;
27.05.11; 27.05.24.

(210) 009358
(220) 2000.06.06
(730) General Re Corporation, corporaţia

statului Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecti-
cut 06904-2350, Statele Unite ale Americii



T
R
A
D
E
M

A
R
K
S

MD - BOPI 11/2000

56

(540)

(511)(510)
36 - servicii de asigurări şi reasigurări, şi anume

servicii de underwriter (garant în cazul
hârtiilor de valoare) şi servicii de broker
privind toate formele de proprietate, asigurări
în accidente şi situaţii de avarie, asigurarea şi
reasigurarea vieţii, servicii de asigurări în
managementul riscului, servicii de reven-
dicare a achitării compensării de asigurare,
servicii şi consultaţii privind ştiinţele actuare
(ceea ce ţine de asigurări); servicii de analiză
financiară; servicii de management şi analiză,
consultaţii privind investiţiile; servicii de bro-
ker privind operaţiile cu hârtii de valoare;
servicii consultative computerizate în toate
domeniile sus-menţionate incluse în clasa 36.

(210) 009359
(220) 2000.06.06
(730) General Re  Corporation, corporaţia

statului Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecti-
cut 06904-2350, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
36 - servicii de asigurări şi reasigurări, şi anume

servicii de underwriter (garant în cazul
hârtiilor de valoare) şi servicii de broker
privind toate formele de proprietate, asigurări
în accidente şi situaţii de avarie, asigurarea şi
reasigurarea vieţii, servicii de asigurări în
managementul riscului, servicii de reven-
dicare a achitării compensării de asigurare,
servicii şi consultaţii privind ştiinţele actuare
(ceea ce ţine de asigurări); servicii de analiză
financiară; servicii de management şi analiză,
consultaţii privind investiţiile; servicii de bro-
ker privind operaţiile cu hârtii de valoare;
servicii consultative computerizate în toate
domeniile sus-menţionate incluse în clasa 36.

(531) 01.15.05; 02.01.23; 02.09.04; 13.01.07;
13.01.20; 26.13.25.

(210) 009360
(220) 2000.06.06
(730) General Re Corporation, corporaţia

statului Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecti-
cut 06904-2350, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
36 - servicii de asigurări şi reasigurări, şi anume

servicii de underwriter (garant în cazul
hârtiilor de valoare) şi servicii de broker
privind toate formele de proprietate, asigurări
în accidente şi situaţii de avarie, asigurarea şi
reasigurarea vieţii, servicii de asigurări în
managementul riscului, servicii de reven-
dicare a achitării compensării de asigurare,
servicii şi consultaţii privind ştiinţele actuare
(ceea ce ţine de asigurări); servicii de analiză
financiară; servicii de management şi analiză,
consultaţii privind investiţiile; servicii de bro-
ker privind operaţiile cu hârtii de valoare;
servicii consultative computerizate în toate
domeniile sus-menţionate incluse în clasa 36.

(531) 01.15.05; 02.09.04; 13.01.07; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.07.

(210) 009361
(220) 2000.06.06
(730) General Re Corporation, corporaţia

statului Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecti-
cut 06904-2350, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
36 - servicii de asigurări şi reasigurări, şi anume

servicii de underwriter (garant în cazul
hârtiilor de valoare) şi servicii de broker
privind toate formele de proprietate, asigurări
în accidente şi situaţii de avarie, asigurarea şi
reasigurarea vieţii, servicii de asigurări în
managementul riscului, servicii de reven-
dicare a achitării compensării de asigurare,
servicii şi consultaţii privind ştiinţele actuare
(ceea ce ţine de asigurări); servicii de analiză
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financiară; servicii de management şi analiză,
consultaţii privind investiţiile; servicii de bro-
ker privind operaţiile cu hârtii de valoare;
servicii consultative computerizate în toate
domeniile sus-menţionate incluse în clasa 36.

(210) 009362
(220) 2000.06.06
(730) General Re Corporation, corporaţia

statului Delaware, US
695 East Main Street, Stamford, Connecti-
cut 06904-2350, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
36 - servicii de asigurări şi reasigurări, şi anume

servicii de underwriter (garant în cazul
hârtiilor de valoare) şi servicii de broker
privind toate formele de proprietate, asigurări
în accidente şi situaţii de avarie, asigurarea şi
reasigurarea vieţii, servicii de asigurări în
managementul riscului, servicii de reven-
dicare a achitării compensării de asigurare,
servicii şi consultaţii privind ştiinţele actuare
(ceea ce ţine de asigurări); servicii de analiză
financiară; servicii de management şi analiză,
consultaţii privind investiţiile; servicii de bro-
ker privind operaţiile cu hârtii de valoare;
servicii consultative computerizate în toate
domeniile sus-menţionate incluse în clasa 36.

(210) 009368
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(210) 009369
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(531) 27.07.01.

(210) 009370
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(531) 27.07.01.

(210) 009371
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)
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(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(531) 27.07.01.

(210) 009372
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(531) 27.07.01.

(210) 009373
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(531) 27.07.01.

(210) 009374
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(531) 27.07.01.

(210) 009375
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(531) 27.07.01.

(210) 009376
(220) 2000.06.12
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană, navală şi pe şenile; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-numite.

(531) 27.07.01.
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 
numărul acordat mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data depozit 

(111) 
Nr. marcă 

acordat 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 007534 1998.02.05 7560 2000.10.02 33 Întreprinderea mixtă moldo-
britanică compania "GB & Co." 
S.R.L., MD 

4/1999 

2 007538 1998.02.05 7561 2000.10.02 33 Întreprinderea mixtă moldo-
britanică compania "GB & Co." 
S.R.L., MD 

1/1999 

3 008622 1999.05.05 7562 2000.10.02 34 "VINIMPEX" S.R.L., MD 3/2000 

4 008629 1999.05.07 7563 2000.10.02 34 "VINIMPEX" S.R.L., MD 3/2000 

5 008810 1999.08.16 7564 2000.10.02 37 Compania comercială de 
proiectări şi construcţii 
"Moldocon" S.R.L., MD 

1/2000 

6 008985 1999.11.29 7565 2000.10.02 03,09,18,
25,28,34 

PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC., US 

5/2000 

7 008986 1999.11.29 7566 2000.10.02 03,09,18,
25,28,34 

PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC., US 

5/2000 

8 009000 1999.12.06 7567 2000.10.02 42 Bass Hotels & Resorts, Inc., US 5/2000 

9 009002 1999.12.07 7568 2000.10.02 33 Filiala firmei bulgare "ИНФАР 
ООД" în Moldova, MD 

4/2000 

10 009059 2000.01.04 7569 2000.10.02 05 Dow AgroSciences LLC, a 
Delaware limited liability 
company, US 

5/2000 

11 009049 1999.12.22 7571 2000.10.03 10,19,35 "Ghips-Biruinţa" S.A., MD 6/2000 

12 009052 1999.12.24 7572 2000.10.03 34,35 Societatea pe acţiuni de tip închis 
"TUTUNGIU", MD 

6/2000 

13 009053 1999.12.24 7573 2000.10.03 34,35 Societatea pe acţiuni de tip închis 
"TUTUNGIU", MD 

6/2000 

14 009054 1999.12.24 7574 2000.10.03 34,35 Societatea pe acţiuni de tip 
închis, "TUTUNGIU", MD 

6/2000 

15 009055 1999.12.24 7575 2000.10.03 34,35 Societatea pe acţiuni de tip 
închis, "TUTUNGIU", MD 

6/2000 

16 009105 1999.12.29 7576 2000.10.03 12 The B.F. Goodrich Company, US 6/2000 

17 006393 1997.04.04 7578 2000.10.11 32,33 "CEMA" S.A., societate mixtă 
moldo-ceho-americană, MD 

1/1998 

18 006712 1997.06.19 7579 2000.10.11 32,33 "CEMA" S.A., societate mixtă 
moldo-ceho-americană, MD 

4/1998 

19 006901 1997.07.31 7580 2000.10.11 32,33 "CEMA" S.A., societate  mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 

7/1998 

20 008628 1999.05.07 7581 2000.10.11 34 "VINIMPEX" S.R.L., MD 3/2000 
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21 008942 1999.11.03 7582 2000.10.11 41 TEXACO INTERNATIONAL 
TRADER INC. (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului  Delaware), US 

3/2000 

22 009018 1999.12.15 7584 2000.10.11 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC.,US 

5/2000 

23 009019 1999.12.15 7585 2000.10.11 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC., US 

5/2000 

24 009020 1999.12.15 7586 2000.10.11 09,10,14,
16,35,36,
37,41,42 

Agilent Technologies, Inc., US 5/2000 

25 009036 1999.12.23 7587 2000.10.11 12 TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), JP 

5/2000 

26 009039 1999.12.23 7588 2000.10.11 03  HAYAT KÍMYA SANAYÍ 
A.Ş., TR 

5/2000 

27 009046 1999.12.27 7589 2000.10.11 26 YKK CORPORATION, o 
corporaţie a statului Japonez, JP 

5/2000 

28 006705 1997.06.19 7590 2000.10.12 32,33 "CEMA" S.A., societate mixtă 
moldo-ceho-americană, MD 

3/1998 

29 008523 1999.03.22 7591 2000.10.12 09,16,35,
36,37,38,

42 

CABLE AND WIRELESS PLC, 
GB 

5/2000 

30 008524 1999.03.22 7592 2000.10.12 09,16,35,
36,37,38,

42 

CABLE AND WIRELESS PLC, 
GB 

5/2000 

31 008559 1999.04.07 7593 2000.10.12 09,16,35,
36,37,38,

42 

CABLE AND WIRELESS PLC, 
GB 

5/2000 

32 008973 1999.11.24 7594 2000.10.12 05,10 Pfizer Products Inc., a 
Connecticut corporation, US 

5/2000 

33 009022 1999.12.15 7595 2000.10.12 09 Yusimi Corporation, KR 4/2000 

34 009040 1999.12.23 7596 2000.10.12 03 HAYAT KÍMYA SANAYÍ 
A.S., TR 

5/2000 

35 009042 1999.12.23 7597 2000.10.12 03 HAYAT KÍMYA SANAYÍ 
A.Ş., TR 

5/2000 

36 009045 1999.12.24 7598 2000.10.12 03 Penhaligon’s Limited, GB 5/2000 

37 009051 1999.12.23 7599 2000.10.12 34 N.V. SUMATRA TOBACCO 
TRADING COMPANY, ID 

5/2000 

38 009117 2000.01.10 7600 2000.10.12 33 Sapojnic Alexandru, MD 6/2000 
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VI. Design industrial

Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în
temeiul înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia  desenelor şi
modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau
prin mandatar autorizat, de către persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea trebuie să
conţină documentele prevăzute în art. 11 (2), (3) şi (4) din Lege.

Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Re-

publica  Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux/ International Designs Bulletin”). Buletinul,
editat pe suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/modelelor
industriale şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor
desene/modele, aranjate în ordinea  numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI.

Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

Legal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Protection
of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a profes-
sional representative, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall
contain documents provided in Art. 11 (2), (3) and (4) of the Law.

Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bul-
letin of Industrial Property.

Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party,
shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin/Bulletin des dessins et modeles
internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliographic data and in-
dustrial design reproductions and is available to the public in the AGEPI library. In the BOPI shall be pub-
lished designs arranged in order of the international registration numbers and IDC classes .

For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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(11) Numărul certificatului

(15) Data de înregistrare

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

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene / modele

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

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data de publicare a cererii după examinare
(45) Data eliberării certificatului

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

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  mandatarului autorizat

(80) Datele de depozit internaţional conform

Aranjamentului de la Haga

(11) Number of registration

(15) Date of registration

(18) Expected expiration date of regis-
tration

(21) Number of application

(22) Date of  filing the application

(23) Date of exhibition priority

(28) Number of industrial designs

(30) Priority data under the Paris Convention

(31) Number of priority application

(32) Date of filing the priority application

(33) Country of the priority application

(43) Publication date of unexamined application.

(44) Publication date of the examined application
(45) Date of certificate granting

(46) Date of deferment expiration

(51) International Classification for Industrial
Designs

(54) Denomination of article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors claimed
(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the author

(73) Name and address of the owner

(74) Name of the patent attorney

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

CODURILE  INID  PENTRU  IDENTI-
FICAREA DATELOR  BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE  LA DESENE  ŞI  MODELE
INDUSTRIALE

LIST  OF  INID  CODES  CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC  DATA  RELATING  TO

INDUSTRIAL  DESIGNS
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FF4L Desene  şi modele industriale înregistrate

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

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

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate, aranjate în ordinea alfabetică a
numelor titularilor (semestrial)

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare internaţională (lunar, semestrial)

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

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite conform Aranjamentului de la
Haga

MG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale decăzute din
drepturi prin neachitarea taxei de eliberare
a certificatului

CODURILE OMPI PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR

INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING

INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE
OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE
STANDARD ST. 17

FF4L Registered industrial designs

FF4L Numerical index of registered industrial de-
signs (half-yearly)

FF4L Subject index of registered industrial de-
signs, grouped in accordance with the ICID
classes (half-yearly)

FF4L Name index of patent owners of registered
industrial designs (half-yearly)

FG4L List of granted industrial design certificates

FG4L International numerical index of industrial
designs registered under the Hague Agree-
ment (monthly, half-yearly)

FG4L Subject index of industrial designs regis-
tered under the Hague Agreement, grouped
in accordance with the ICID classes
(monthly, half-yearly)

NZ4L List of renewed industrial designs

NZ4L List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

MG4L List of industrial design certificates forfeited
for non-payment of the issuance fee



64

D
E
S
I
G
N

MD - BOPI 11/2000

FF4L Desene şi modele industriale înregistrate

Orice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data
publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute

la art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie
1996.

Any person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles
4 to 8 of the Law on Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996
has not been met, file with the Agency a reasoned declaration of opposition to any decision

to register an industrial design within six months following the date of publication of that decision in the
BOPI.
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(11) 248
(15) 2000.10.20
(51) LOC (7) Cl. 02-04
(21) f  2000 0011
(22) 2000.03.30
(18) 2005.03.30
(31) D1999 00078

(32) 1999.10.20
(33) EE
(28) 1
(71)(72)(73) MAIT UNT, EE

Pidu 10A, 11612 Tallinn, Estonia
(54) Încălţăminte cu cinci degete
(55)

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5

1.6                           1.7
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(11) 249
(15) 2000.10.20
(51) LOC (7) Cl. 05-05
(21) f  2000 0012
(22) 2000.03.30
(18) 2005.03.30
(28) 11
(57) Culori revendicate:  desenul 1 - albastru-

deschis, violet, negru; desenul 2 - verde-închis,
vişiniu; desenul 3 - verde-deschis, negru;
desenul 4 - verde-deschis, roz, negru; desenul

5 - gri, maro-deschis, desenul 6 - gri, negru,
verde-deschis; desenul 7 - gri, negru, galben,
albastru, roz, verde, roşu; desenul 8 - verde,
negru, galben; desenul 9 - galben, verde-
deschis, negru; desenul 10 - gri, negru,
albastru-închis; desenul 11 - albastru-deschis,
negru, roz.

(71)(72)(73) STOIANOV Serghei, MD
Str. 31 August 1989 nr. 25, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Ţesături

(55)

1

2
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(11) 249

3

4

5
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(11) 249

6

7

8
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(11) 249

9

10

11
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MD - BOPI 11/2000

(11) 250
(15) 2000.10.20
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2000 0009
(22) 2000.03.10
(18) 2005.03.10
(28) 2

(71)(73) “FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU”
S.A., MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova

(72) DJALO Anatolii, MD; TEHNOREADKO
Larisa, MD

(54) Butelii şi borcane

(55)

1

2
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(11) 251
(15) 2000.10.20
(51) LOC (7) Cl. 11-05
(21) f  2000 0008
(22) 2000.02.23
(18) 2005.02.23
(28) 1

(71)(73) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Str. Eminescu nr. 28, MD-2012, Chişinău, Re-
publica Moldova

(72) PÎNZARI Pavel, MD
(54) Emblema
(55)

(11) 252
(15) 2000.10.20
(51) LOC (7) Cl. 11-05
(21) f  2000 0025
(22) 2000.04.21
(18) 2005.04.21

(28) 1
(71)(73) “APĂ BUNĂ” S.R.L., MD

Str. Mioriţa nr. 10, MD-2028, Chişinău, Re-
publica Moldova

(72) VOLOŞIN Irina, MD
(54) Emblemă

(55)
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(11) 253
(15) 2000.10.20
(51) LOC (7) Cl. 25-03
(21) f 2000 0010
(22) 2000.03.23
(18) 2005.03.23

(28) 1
(71)(72)(73) POLEACOV Mihail, MD

Str. Albişoara nr. 18, ap. 9, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Casă de locuit
(55)

1.1

1.2
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare 
a desenelor/modelelor industriale 

eliberate în octombrie 2000 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, 

 clasele conform CIDMI, numărul depozitului, data depozitului, 
numărul de desene/modele industriale, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
 Clase   

(21) 
Nr. 

depozit 

(22) 
Data depozit 

(28) 
Nr. de 

des./mod. 
industr.  

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 196 19-08 0226 1999.03.17 4 GRIGORIU Valeriu, MD 1/2000 
2 197 19-08 0227 1999.03.19 4 GRIGORIU Valeriu, MD 1/2000 
3 198 19-08 0244 1999.04.22 11 "WEST WORLDWIDE 

CORP." S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 

1/2000 

4 207 09-01, 
03 

0240 1999.06.03 1 MILIGROM Moisei, MD 3/2000 

5 208 09-99 0222 1999.03.01 1 BANAT FIRÇA VE PLASTIK 
SANAYI ANONIM ŞIRKETI, 
TR 

3/2000 

6 209 15-03 0218 1999.02.16 3 "MOLDAGROTEHNICA", 
S.A., MD 

3/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

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

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea des. / mod. ind. 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 
des./ 

mod. ind. 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 DM/051268  2000.03.22  CERTINA, KURTH FRERES 

S.A. (CERTINA, GEBR. 
KURTH AG) (CERTINA, 
KURTH BROS. LTD.), CH 

Ceas / Montre / Watch 10-02 1 2005.03.22 4/2000 

2 DM/051270  2000.03.23  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Brăţară pentru ceas / Bracelet de 
montre / Watch bracelet 

10-07 1 2005.03.23 4/2000 

3 DM/051271  2000.03.23  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / 
Wrist watch 

10-02 1 2005.03.23 4/2000 

4 DM/051272  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Brăţară pentru ceas / Bracelet de 
montre / Watch bracelet 

10-07 1 2005.03.24 4/2000 

5 DM/051273  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-
bracelets / Wrist watches  

10-02 4 2005.03.24 4/2000 

6 DM/051276  2000.03.21  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD), CH 

Ceas de mână / Montre bracelet / 
Wrist watch 

10-02 1 2005.03.21 4/2000 

7 DM/051282  2000.03.23  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână /  Montres-
bracelets / Wrist watches 

10-02 4 2005.03.23 4/2000 

8 DM/051284  2000.03.02 1999.10.12, 
IT 

ELB S.R.L., IT Gaz de ardere / Gas igniter / 
Allume-gaz 

07-99 1 2005.03.02 4/2000 



 

11:15  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 DM/051297  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH  

SA) (SWATCH LTD), CH 
Ceasuri de mână / Montres 
bracelets / Wrist watches 

10-02 3 2005.03.24 4/2000 

10 DM/051298  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Brăţară pentru ceas / Bracelet 
pour montre / Watch bracelet 

10-07 1 2005.03.24 4/2000 

11 DM/051316  2000.03.03 1999.09.06, 
SE 

LINDAB AB, SE Tub pentru sistemul conductei de 
ventilare / Tubes for a ventilation 
duct system / Tubes pour systeme 
de conduit d’aération 

23-04 3 2005.03.03 4/2000 

12 DM/051324  2000.03.06 1999.09.20, 
FR 

MAUBOUSSIN 
JOAILLIERS (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Inele, brăţară, cercei /Bagues, 
bracelet, boucle d’oreille / Rings, 
bracelet, earring  

11-01 4 2005.03.06 4/2000 

13 DM/051337  2000.03.23  INNOTHERA TOPIC 
INTERNATIONAL 
SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

Aparat de măsurare, de 
înregistrare, de reproducere şi de 
prelucrare a informaţiei / Appareil 
de mesurage, d‘enregistrement, de 
reproduction et de traitement 
d’informations / Data measuring, 
recording, reproduction and 
processing apparatus 

10-04; 
14-02 

1 2005.03.23 4/2000 

14 DM/051338  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-
bracelets / Wristwatches 

10-02 3 2005.03.24 4/2000 

15 DM/051339  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / 
Wristwatch 

10-02 1 2005.03.24 4/2000 

16 DM/051340  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-
bracelets / Wrist watches 

10-02 4 2005.03.24 4/2000 

17 DM/051346  2000.03.29  WESTFALISCHE TEXTIL-
GES.KLINGENTHAL & 
CO.MBH, DE 

Ţesături / Fabrics / Tissus 05-05 19 2005.03.29 4/2000 

18 DM/051353  2000.03.31 2000.03.23, 
“Fiore de 

Bâle 
(MUBA)”, 
Bâle, CH 

TISSOT SA,  CH Ceas de mână / Montre-bracelet / 
Wrist watch 

10-02 1 2005.03.31 4/2000 

19 DM/051356  2000.03.15 1999.09.21,  
JP  

SONY OVERSEAS SA, CH Cameră video / Video camera / 
Caméra vidé 

16-01 1 2005.03.15 4/2000 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 DM/051361  2000.03.23  SWATCH AG (SWATCH 

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

10-07 12 2005.03.23 4/2000 

21 DM/051371  2000.03.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-
bracelets /Wrist watches 

10-02 2 2005.03.27 4/2000 

22 DM/051381  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres - 
bracelets / Wrist watches 

10-02 6 2005.03.24 4/2000 

23 DM/051382  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-
bracelets / Wrist watches 

10-02 11 2005.03.24 4/2000 

24 DM/051383  2000.03.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână /  Montres-
bracelets / Wrist watches 

10-02 9 2005.03.27 4/2000 

25 DM/051436  2000.04.10  CARTIER  
INTERNATIONAL B.V., NL 

Flacoane pentru parfum / Flacons 
de parfum / Perfume bottles 

09-01 2 2005.04.10 4/2000 

26 DM/051443  2000.01.27  D’AGOSTINI, GIOVANNI, 
IT 

Telefon celular cu claviatură 
completă / Cellular phone with 
embedded keypad / Téléphone 
portable à clavier intégré 

14-03 1 2005.01.27 4/2000 

27 DM/051467  2000.03.10 1999.09.10, 
CH 

SIEMENS SCHWEIZ AG 
PATENTE, CH 

Cartuş pentru aparate 
informaţionale / Casing for 
information apparatus / Cartouche 
d'appareil contenant des 
informations  

14-02 1 2005.03.10 4/2000 

28 DM/051469  2000.03.20  KOVINOPLASTIKA LOŽ, 
INDUSTRIJA KOVINSKIH 
IN PLASTIČNIH IZDELKOV 
D.D., SI 

Chiuvetă pentru bucătărie / 
Kitchen sink / Evier de cuisine 

23-02 1 2005.03.20 4/2000 

29 DM/051486  2000.02.01 2000.01.10, 
DE 

W. GOEBEL 
PORZELLANFABRIK 
GMBH & CO. KG, DE 

Figurine, vază decorativă, jucării 
pentru pomul de Crăciun, farfurii 
decorative, globuri pentru pomul 
de Crăciun / Figurines, vase 
décoratif, décorations pour arbres 
de Noël, assiettes décoratives, 
boules / Figurines, ornamental 
vase, decorations for Christmas 
trees, ornamental plates, balls for 
Christmas trees 

11-02, 
05 

28 2005.02.01 4/2000 



 

11:15  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30 DM/051487  2000.02.21  LANITZ-PRENA FOLIEN 

FACTORY GMBH, DE 
Foi de staniol cu efect de carbon / 
Carbon effect foils / Feuilles à 
effet carbone 

05-06 4 2005.02.21 4/2000 

31 DM/051496  2000.03.27  SONY OVERSEAS SA, CH Player cu disc audio digital dotat cu 
radio şi magnetofon, unitate de control 
al montajului audiovizual / Digital 
audio disc player combined with radio 
receiver and tape recorder, editing 
control unit for audio and video / 
Lecteur de disque audionumérique 
combiné à un récepteur radio et à un 
magnétophone, unité de contrôle de 
montage audiovisuel 

14-01, 
03 

2 2005.03.27 4/2000 

32 DM/051497  2000.03.29 1999.10.14, 
JP - nr. 1 

SONY OVERSEAS SA, CH Player cu disc audio digital dotat cu 
radio şi magnetofon, unităţi de 
control al montajului audiovizual / 
Digital audio disc player combined 
with radio receiver, editing control 
units for audio and video / Lecteur 
de disque audionumérique combiné 
à un récepteur radio, unités de 
contrôle de montage audiovisuel 

14-01, 
03 

3 2005.03.29 4/2000 

33 DM/051512  2000.04.11  RADO UHREN AG (RADO 
WATCH CO. LTD.) 
(MONTRES RADO SA), CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / 
Wrist watch 

10-02 1 2005.04.11 4/2000 

34 DM/051513  2000.04.11 2000.03.23, 
“Fiore de Bâle 

(MUBA)”, 
Bâle, CH 

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

Ceas de mână cu oglindă / Montre-
bracelet avec miroir / Wrist watch 
with mirror 

10-02 1 2005.04.11 4/2000 

35 DM/051516  2000.04.13  WESTFÄLISCHE TEXTIL - 
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, 
DE 

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 05-05 20 2005.04.13 4/2000 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36 DM/051517  2000.04.13 2000.03.23, 

“Fiore de 
Bâle 

(MUBA)”, 
Bâle, CH 

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

Ceas de mână /  Montre-bracelet / 
Wrist watch 

10-02 1 2005.04.13 4/2000 

37 DM/051518  2000.04.13 2000.03.23, 
“Fiore de 

Bâle 
(MUBA)”, 
Bâle, CH 

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

Ceasuri de mână / Montres-
bracelets / Wrist watches 

10-02 6 2005.04.13 4/2000 

38 DM/051546  2000.04.12 1999.10.29, 
IT 

SIPLEDA S.P.A., IT Cutie în special pentru medalie / 
Case, particularly for medals / 
Boîtier, notamment pour 
médailles 

03-01 1 2005.04.12 4/2000 

39 DM/051552  1999.12.22  S.A. ANCIENNE 
FABRIQUE GEORGES 
PIAGET & CIE, CH 

Carcase pentru ceas / Boîtes de 
montres / Casings for watches 

10-07 2 2004.12.22 4/2000 

40 DM/051567  2000.03.15  WESTFÄLISCHE 
TEXTILGESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. 
MBH, DE 

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 05-05 11 2005.03.15 4/2000 

41 DM/051569  2000.04.17 1999.12.22, 
IT 

ARIETE S.P.A., IT Fiare de călcat / Flat-irons / Fers à 
repasser 

07-05 2 2005.04.17 4/2000 

42 DM/051570  2000.04.17  MARESCHAL, JEAN-
CHRISTOPHE, FR 

Cadrane pentru ceas cu ace 
asociate, cadran pentru pendul cu 
ace asociate / Cadrans de montres 
avec aiguilles associées, cadrans 
de pendulettes avec aiguilles 
associées / Watch dials with 
related hands, clock dials with 
related hands 

10-07 9 2005.04.17 4/2000 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova  
conform Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea claselor CIDMI 

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

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

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea des. / mod. ind. 

(28) 
Nr. de 

des./mod. 
ind. 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
03-01 DM/051546  2000.04.12 1999.10.29, 

IT 
SIPLEDA S.P.A., IT Cutie în special pentru medalie / Case, 

particularly for medals / Boîtier, 
notamment pour médailles 

1 2005.04.12 4/2000 

05-05 DM/051346  2000.03.29  WESTFALISCHE TEXTIL-
GES.KLINGENTHAL & 
CO.MBH, DE 

Ţesături / Fabrics / Tissus 19 2005.03.29 4/2000 

05-05 DM/051516  2000.04.13  WESTFÄLISCHE TEXTIL- 
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. 
MBH, DE 

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 20 2005..04.13 4/2000 

05-05 DM/051567  2000.03.15  WESTFÄLISCHE 
TEXTILGESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. 
MBH, DE 

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 11 2005.03.15 4/2000 

05-06 DM/051487  2000.02.21  LANITZ-PRENA FOLIEN 
FACTORY GMBH, DE 

Foi de staniol cu efect de carbon / Carbon 
effect foils / Feuilles à effet carbone 

4 2005.02.21 4/2000 

07-05 DM/051569  2000.04.17 1999.12.22, 
IT 

ARIETE S.P.A., IT Fiare de călcat / Flat-irons / Fers à repasser 2 2005.04.17 4/2000 

07-99 DM/051284  2000.03.02 1999.10.12, 
IT 

ELB S.R.L., IT Gaz de ardere / Gas igniter / Allume-gaz 1 2005.03.02 4/2000 

09-01 DM/051436  2000.04.10  CARTIER  
INTERNATIONAL B.V., 
NL 

Flacoane pentru parfum / Flacons de 
parfum / Perfume bottles 

2 2005.04.10 4/2000 



 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10-02 DM/051268  2000.03.22  CERTINA, KURTH 

FRERES S.A. (CERTINA, 
GEBR. KURTH AG) 
(CERTINA, KURTH 
BROS. LTD.), CH 

Ceas / Montre / Watch 1 2005.03.22 4/2000 

10-02 DM/051271  2000.03.23  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1 2005.03.23 4/2000 

10-02 DM/051273  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / 
Wrist watches  

4 2005.03.24 4/2000 

10-02 DM/051276  2000.03.21  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Ceas de mână / Montre bracelet / Wrist 
watch 

1 2005.03.21 4/2000 

10-02 DM/051282  2000.03.23  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână /  Montres-bracelets / 
Wrist watches 

4 2005.03.23 4/2000 

10-02 DM/051297  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH  
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres bracelets / 
Wrist watches 

3 2005.03.24 4/2000 

10-02 DM/051338  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / 
Wristwatches 

3 2005.03.24 4/2000 

10-02 DM/051339  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / 
Wristwatch 

1 2005.03.24 4/2000 

10-02 DM/051340  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

4 2005.03.24 4/2000 

10-02 DM/051353  2000.03.31 2000.03.23, 
“Fiore de 

Bâle 
(MUBA)”, 
Bâle, CH 

TISSOT SA,  CH Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1 2005.03.31 4/2000 

10-02 DM/051371  2000.03.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /Wrist 
watches 

2 2005.03.27 4/2000 



 

11:15  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10-02 DM/051381  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 

SA) (SWATCH LTD), CH 
Ceasuri de mână / Montres - bracelets / 
Wrist watches 

6 2005.03.24 4/2000 

10-02 DM/051382  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWAATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

11 2005.03.24 4/2000 

10-02 DM/051383  2000.03.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână /  Montres-bracelets / 
Wrist watches 

9 2005.03.27 4/2000 

10-02 DM/051512  2000.04.11  RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES RADO 
SA), CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1 2005.04.11 4/2000 

10-02 DM/051513  2000.04.11 2000.03.23, 
“Fiore de 

Bâle 
(MUBA)”, 
Bâle, CH 

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

Ceas de mână cu oglindă / Montre-bracelet 
avec miroir / Wrist watch with mirror 

1 2005.04.11 4/2000 

10-02 DM/051517  2000.04.13 2000.03.23, 
“Fiore de 

Bâle 
(MUBA)”, 
Bâle, CH 

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

Ceas de mână /  Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1 2005.04.13 4/2000 

10-02 DM/051518  2000.04.13 2000.03.23, 
“Fiore de 

Bâle 
(MUBA)”, 
Bâle, CH 

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

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

6 2005.04.13 4/2000 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10-04; 
14-02 

DM/051337  2000.03.23  INNOTHERA TOPIC 
INTERNATIONAL 
SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

Aparat de măsurare, de înregistrare, de 
reproducere şi de prelucrare a informaţiei / 
Appareil de mesurage, d‘enregistrement, de 
reproduction et de traitement 
d’informations / Data measuring, 
recording, reproduction and processing 
apparatus 

1 2005.03.23 4/2000 

10-07 DM/051270  2000.03.23  SWATCH AG (SWATCH 
SA)(SWATCH LTD),. CH 

Brăţară pentru ceas / Bracelet de montre / 
Watch bracelet 

1 2005.03.23 4/2000 

10-07 DM/051272  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Brăţară pentru ceas / Bracelet de montre / 
Watch bracelet 

1 2005.03.24 4/2000 

10-07 DM/051298  2000.03.24  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Brăţară pentru ceas / Bracelet pour montre / 
Watch bracelet 

1 2005.03.24 4/2000 

10-07 DM/051361  2000.03.23  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), CH 

Brăţări pentru ceas / Bracelets de  montres / 
Watch bracelets 

12 2005.03.23 4/2000 

10-07 DM/051552  1999.12.22  S.A. ANCIENNE 
FABRIQUE GEORGES 
PIAGET & CIE, CH 

Carcase pentru ceas / Boîtes de montres / 
Casings for watches 

2 2004.12.22 4/2000 

10-07 DM/051570  2000.04.17   MARESCHAL, JEAN-
CHRISTOPHE, FR 

Cadrane pentru ceas cu ace asociate, 
cadran pentru pendul cu ace asociate / 
Cadrans de montres avec aiguilles 
associées, cadrans de pendulettes avec 
aiguilles associées / Watch dials with 
related hands, clock dials with related 
hands 

9 2005.04.17 4/2000 

11-01 DM/051324  2000.03.06 1999.09.20, 
FR 

MAUBOUSSIN 
JOAILLIERS (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Inele, brăţară, cercei / Bagues, bracelet, 
boucle d’oreille / Rings, bracelet, earring  

4 2005.03.06 4/2000 

11-02, 
05 

DM/051486  2000.02.01 2000.01.10, 
DE 

W. GOEBEL 
PORZELLANFABRIK 
GMBH & CO. KG, DE 

Figurine, vază decorativă, jucării pentru 
pomul de Crăciun, farfurii decorative, 
globuri pentru pomul de Crăciun / 
Figurines, vase décoratif, décorations pour 
arbres de Noël, assiettes décoratives, 
boules / Figurines, ornamental vase, 
decorations for Christmas trees, ornamental 
plates, balls for Christmas trees 

28 2005.02.01 4/2000 



 

11:15  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14-01, 

03 
DM/051496  2000.03.27  SONY OVERSEAS SA, CH Player cu disc audio digital dotat cu radio 

şi magnetofon, unitate de control al 
montajului audiovizual / Digital audio disc 
player combined with radio receiver and 
tape recorder, editing control unit for audio 
and video / Lecteur de disque 
audionumérique combiné à un récepteur 
radio et à un magnétophone, unité de 
contrôle de montage audiovisuel 

2 2005.03.27 4/2000 

14-01, 
03 

DM/051497  2000.03.29 1999.10.14, 
JP - nr.1 

SONY OVERSEAS SA, CH Player cu disc audio digital dotat cu radio 
şi magnetofon, unităţi de control al 
montajului audiovizual/ Digital audio disc 
player combined with radio receiver, 
editing control units for audio and video / 
Lecteur de disque audionumérique 
combiné à un récepteur radio, unités de 
contrôle de montage audiovisuel 

3 2005.03.29 4/2000 

14-02 DM/051467  2000.03.10 1999.09.10, 
CH 

SIEMENS SCHWEIZ AG 
PATENTE, CH 

Cartuş pentru aparate informaţionale / 
Casing for information apparatus / 
Cartouche d'appareil contenant des 
informations  

1 2005.03.10 4/2000 

14-03 DM/051443  2000.01.27  D’AGOSTINI, GIOVANNI, 
IT 

Telefon celular cu claviatură completă / 
Cellular phone with embedded keypad / 
Téléphone portable à clavier intégré 

1 2005.01.27 4/2000 

16-01 DM/051356  2000.03.15 1999.09.21, 
JP  

SONY OVERSEAS SA, CH Cameră video / Video camera / Caméra 
vidé 

1 2005.03.15 4/2000 

23-02 DM/051469  2000.03.20  KOVINOPLASTIKA LOŽ, 
INDUSTRIJA KOVINSKIH 
IN PLASTIČNIH 
IZDELKOV D.D., SI 

Chiuvetă pentru bucătărie / Kitchen sink / 
Evier de cuisine 

1 2005.03.20 4/2000 

23-04 DM/051316  2000.03.03 1999.09.06, 
SE 

LINDAB AB, SE Tub pentru sistemul conductei de ventilare / 
Tubes for a ventilation duct system / 
Tubes pour systeme de conduit d’aération 

3 2005.03.03 4/2000 

 

 



 

 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, data de expirare a reînnoirii, 

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene 
şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11)  
Nr. înregistrare 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)  
Nr. de des. / mod. ind. 

reînnoite 

(17) 
 Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/032675 OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH 1 2005.04.06 (1R) 12/1997 4/2000 
2 DM/032855 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2005.04.28 (1R) 12/1997 4/2000 
3 DM/033159 VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1 2005.06.02 (1R) 12/1997 4/2000 
4 DM/033927 VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1 2005.08.29 (1R) 12/1997 4/2000 
5 DM/033928 VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1 2005.08.29 (1R)  12/1997 4/2000 
6 DM/033929 VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1 2005.08.29 (1R) 12/1997 4/2000 
7 DM/034308 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1 2005.10.03 (1R) 12/1997 4/2000 
8 DM/034400 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1 2005.10.17 (1R) 12/1997 4/2000 
9 DM/034401 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES 

RADO S.A.), CH 
1 2005.10.17 (1R) 12/1997 4/2000 
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VIII. Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n acest capitol sunt prezentate schimbările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi 
titlurilor de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor 
acestora; date despre cererile retrase, respinse, decăzute din drepturi, repuse în termenele 

omise; titluri de protecţie decăzute din drepturi, anulate, revalidate; date privind contractele de 
cesiune, licenţă şi franchising; listele eratelor. 
 

n this Chapter there are presented amendments produced in the legal state of the 
applications and titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, 
addresses thereof; data relating to the withdrawn, refused, forfeited, refiled in the omitted 
terms applications; forfeited, cancelled, revalidated titles of protection; data relating to the 

assignment, license and franchise agreements; the errata. 

 
 
 
 
 
 
 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. titlului 
de protecţie 

   Nr. 
 BOPI  

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Marcă 000147   60 4/1994 

 
 
 

(730) Ethyl Petroleum 
Additives Limited, 
corporation organized and 
existing under the laws of 
United Kingdom, GB 
London Road, Bracknell, 
Berkshire PG12 2UW, 
Anglia 

(730) Ethyl Petroleum 
Additives, Ltd, GB 
 Bleknell, Berkshire, 
Anglia 

2 Mărci 000955 
000956   

746 
747 

12/1994 
12/1994 

 
 

(730) ELF ATOCHEM 
NORTH AMERICA, INC., 
corporaţia statului 
Pennsylvania, US 
2000 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 
19103-3222, Statele Unite 
ale Americii 

(730) ATOFINA 
Chemicals, INC., US 
2000 Market Street, 
Philadelphia, PA 
19103-3222, Statele 
Unite ale Americii 

3 Marcă 002552   3977 10/1995 
10/1996 

 
 

(730) RALSTON 
ENERGY SYSTEMS S.A. 
(o societate pe acţiuni 
organizată şi existentă con-
form legilor Elveţiei), CH 

(730) ENERGIZER 
S.A., CH 

4 Mărci 003255 
 

003257 
 

003256 
 

003130 

2075 
 

2076 
 

2248 
 

3951 

9/1995 
10/1997 
9/1995 
10/1997 
11/1995 
10/1997 
2/1996 
10/1996 

(730) RICHARDSON-
VICKS B.V., NL 

(730) Procter & 
Gamble Nederland 
B.V., NL 

5 Mărci 004990 
 
 

008071   

4888 
 
 

7042 

1/1997 
9/1997 
11/2000 
10/1999 
2/2000 
11/2000 

(730) CITI MERGER SUB 
INC., o corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 

(730) CITICORP, o 
corporaţie organizată 
şi existentă conform 
legilor statului 
Delaware, US  

6 Mărci 004990 
 

008071   

4888 
 

7042 

 1/1997 
 9/1997 
10/1999 
2/2000 

 

(730) CITICORP, 
corporaţie din statul 
Delaware, US 
 
 

(730) CITI MERGER 
SUB INC., o 
corporaţie organizată 
şi existentă conform 
legilor statului 
Delaware, US 

7 Mărci 005655   5191 6/1997 
12/1997 

(730) Elsag Bailey Invest 
S.p.A., IT 

(730) Elsag Invest 
S.p.A., IT 

8 Mărci 007034 
 

008379 
 

6039 
 

7119 
 

7/1998 
12/1998 
10/1999 
4/2000 

(730) THE CARTOON 
NETWORK, INC., a 
corporation organized and 
existing under the laws of 
the State of Georgia, US 

(730) THE 
CARTOON 
NETWORK LP, 
LLLP,  a limited 
liability limited 
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008453 
 

008454 
 

008456 
  

008457 
 

008374   

7120 
 

7121 
 

7123 
 

7124 
 

7359 

10/1999 
4/2000 
10/1999 
4/2000 
10/1999 
4/2000 
10/1999 
4/2000 
11/1999 
6/2000 

 
 

partnership organized 
and existing under the 
laws of the State of 
Delaware, US  

9 Marcă 007526   6797 12/1998 
9/2000 

 
 
 

(511)(510) 
03 - uleiuri eterice;  
05 - articole de igienă 
pentru femei, inclusiv 
şervete igienice, şerveţele 
igienice, tampoane igienice 
şi aplicatoare pentru ele; 
chiloţi igienici, protectoare 
igienice pentru chiloţi. 

(511)(510) 
05 - articole de igienă 
pentru femei, inclusiv 
şervete igienice, 
şerveţele igienice, 
tampoane igienice şi 
aplicatoare pentru ele; 
chiloţi igienici, 
protectoare igienice 
pentru chiloţi. 

PC4L Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul  curent, obiectul de proprietate industrială, numărul 

şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent, 
date despre cesionar, numărul, data înregistrării şi alte informaţii despre contract 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. BOPI Date 
despre cedent 

Date 
 despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 004752 

1995.07.26 
 
 

4377 2/1997 Întreprinderea 
Mixtă Moldo-
Ucraineană 
“КВАЗАР -
МИКРО” S.R.L., 
MD 
Bd. C. Negruzzi 
nr. 2, bir. 310, 
MD-2001, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

Joint Stock 
Company 
“KVAZAR-
MICRO”, UA  
25 Institutska 
Street, Kiev, 
Ucraina 

235 
2000.08.16 

2 Mărci 
 
 
 
 
 
 
 
Model 
indus-
trial 

001604 
1994.05.03 

001605 
1994.05.03 

001542 
1994.05.03 

005063 
1995.12.01 

0151 
1998.01.30 

2202 
 

2203 
 

2570 
 

4658 
 

129 

11/1995 
 

11/1995 
 

12/1995 
 

5/1997 
 

6/1998 

ALKO GROUP 
LTD., FI 
Salmisaarenranta 
7H, 00180 
Helsinki, Finlanda 
 
 
 
ALKO GROUP 
LTD., FI 
Salmisaarenranta 
7, 00180 Helsinki, 
Finlanda 

ALTIA 
GROUP LTD, 
FI 
Salmisaaren-
ranta 7, 00180 
Helsinki, 
Finlanda 
 
 
 
 

236 
2000.08.16 

 
 
 
 
 
 
 



MD-BOPI 11/2000 

 88 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Mărci 002464 

1994.04.11 
002465 

1994.04.11 
002475 

1994.04.11 

1219 
 

1220 
 

1285 

4/1995 
 

4/1995 
 

5/1995 

HOECHST 
MARION 
ROUSSEL, FR  
102 route de 
Noisy 93230 
Romainville 
Cedex, Franţa 

HOECHST 
SCHERING 
AGREVO 
S.A., FR  
Les 
Algorithmes, 
Batiment 
Thales, Saint-
Aubin 91190 
Gif-sur-Yvette, 
Franţa 

237 
2000.08.16 

4 Model 
indus-
trial 

0215 
1998.07.08 

168 4/1999 Societatea cu 
Răspundere 
Limitată “Toamna 
de Aur”, MD  
Str. Burebista 
nr. 78, MD-2032, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

Societatea cu 
Răspundere 
Limitată 
“Drancor”, MD  
Str. Burebista, 
nr. 78, MD-2032, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

238 
2000.08.16 

5 Marcă 004947 
1995.10.17 

5552 5/1998 Societatea pe 
Acţiuni de Tip 
Închis 
“Кремлёвская 
Водка”, RU  
Str. Maghistral-
naia a 5-a nr. 15, 
123007, Moscova, 
Federaţia Rusă 

OOO “Russian 
Spirits 
Marketing”, RU  
 Str. Vozhdviz-
henka nr. 7/6, 
stroienie 1, 
121019 
Moscova, 
Federaţia Rusă 

239 
2000.08.16 

6 Mărci 
 

004369 
1995.01.27 

004368 
1995.01.27 

4255 
 

4256 

1/1997 
 

1/1997 

G.D. SEARLE 
& CO., US  
5200 Old Orchard 
Road, Skokie, IL 
60077, Statele 
Unite ale Americii 

MERISANT 
COMPANY, o 
corporaţie 
organizată şi 
existentă 
conform legilor 
statului 
Delaware, US  
200 World 
Trade Center, 
Chicago, 
Illinois, Statele 
Unite ale 
Americii 

240 
2000.08.16 

7 Mărci 004474 
1995.04.10 

004205 
1994.12.28 

4148 
 

4616 

11/1996 
 

5/1997 

TANDEM 
COMPUTERS 
INCORPORA-
TED,  US 
19191 Vallco 
Parkway, 
Cupertino, 
California 
95014-2599, 
Statele Unite ale 
Americii 

Compaq 
Information 
Technologies 
Group, L.P. (o 
corporaţie 
organizată şi 
existentă 
conform legilor 
statului Texas), 
US 
20555 State 
Highway 249, 
Houston, Texas 
77070, Statele 
Unite ale 
Americii 

241 
2000.08.16 
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FA1A/FA2A/FA4A Lista  
cererilor de brevet de invenţie retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI 

în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data retragerii (41) 
Nr. BOPI 

1 CH 95-0444 1995.03.21 2000.08.30 7/1997 
2 US 96-0288 1993.05.28 2000.09.12 1/1998 
3 US 96-0330 1992.10.15 2000.09.05 5/1998 
4 GB 96-0331 1995.02.13 2000.09.05 11/1998 
5 GB 96-0343 1994.04.05 2000.08.30 6/1997 
6 GB 96-0344 1994.04.13 2000.08.30 6/1997 
7 CH 97-0125 1995.09.26 2000.08.05 3/1999 
8 MD 98-0170 1998.08.10 2000.08.03 10/2000 
9 MD 99-0193 1999.06.29 2000.08.03 - 

 
MG9A Lista brevetelor de invenţie decăzute din drepturi 

prin neachitarea taxelor de publicare a descrierii 
şi de eliberare a brevetului 

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

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

 
Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13)  
Cod ST. 16 

OMPI 

(51)  
Clase 

(21)  
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(43)(44) 
Nr. BOPI 

1 MD 1208 F1 E 01 B 29/24 98-0143 1998.07.06 4/1999 
 

MM 9A Lista brevetelor decăzute din drepturi 
conform art.30 (3)din Legea nr. 461/1995 

privind brevetele de invenţie 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetăriii valabilităţii 
 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data 
încetării 

valabilităţii 
1 2 3 4 5 6 
1 CIBA-GEIGY AS, CH 36 94-0044 1994.02.15 1998.02.15 
2 British-American Tobacco Company Ltd., GB 43 94-0046 1994.02.15 1998.02.15 
3 Firma "Vinir" S.R.L., MD; TRL "INGHER", 

SU 
49 93-0036 1993.06.10 1993.06.10 

4 AMERICAN CYANAMID COMPANY, US 96 94-0128 1994.05.06 1998.05.06 
5 Chinoin Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek 

Gyara Rt., HU 
114 94-0140 1994.04.21 1998.04.21 

6 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, MD 132 94-0181 1994.06.01 1998.06.01 
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7 Institutul de Oncologie din Republica 
Moldova, MD 

139 94-0058 1994.03.15 1997.03.15 

1 2 3 4 5 6 
8 Covex, S.A., ES 142 94-0159 1994.02.14 1998.02.14 
9 NYCOMED BIOREG AS, NO 503 95-0391 1994.12.29 1996.12.29 
10 MERITEX S.R.L., IT 504 94-0339 1994.09.28 1996.09.28 
11 Universitatea de Stat din Moldova, MD 573 95-0372 1995.10.11 1998.10.11 
12 Universitatea de Stat din Moldova, MD 590 95-0373 1995.10.18 1998.10.18 
13 Universitatea de Stat din Moldova, MD 642 96-0078 1996.04.03 1999.04.03 
14 Universitatea de Stat din Moldova, MD 647 96-0138 1996.05.28 1999.05.28 
15 Universitatea de Stat din Moldova, MD 718 95-0449 1995.12.29 1997.12.29 
16 Universitatea de Stat din Moldova, MD 726 96-0147 1996.06.04 1997.06.04 
17 Universitatea de Stat din Moldova, MD 734 96-0068 1996.03.20 1998.03.20 
18 Universitatea de Stat din Moldova, MD 741 96-0159 1996.07.10 1998.07.10 
19 Universitatea de Stat din Moldova, MD 746 96-0371 1996.11.29 1998.11.29 
20 Universitatea de Stat din Moldova, MD 770 94-0375 1994.11.15 1998.11.15 
21 Universitatea de Stat din Moldova, MD 788 96-0067 1996.03.20 1998.03.20 
22 Universitatea de Stat din Moldova, MD 791 96-0017 1996.01.30 1998.01.30 
23 Universitatea de Stat din Moldova, MD; 

Institutul de Microbiologie al Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD 

845 96-0381 1996.12.10 1998.12.10 

24 Universitatea de Stat din Moldova, MD 919 97-0103 1997.04.14 1997.04.14 
25 Universitatea de Stat din Moldova, MD 920 96-0326 1996.11.04 1996.11.04 
26 Universitatea de Stat din Moldova, MD 930 97-0123 1997.04.09 1999.04.09 

TK9A Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate  
Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. 
certif./ 
brevet 

   Nr. 
 BOPI  

Publicat Se va citi 

1 Cerere 
de înre- 
gistrare 
a mărcii 

008800 - 6/2000 (511)(510)   
32 - bere. 

(511)(510)   
32 - bere blondă. 

2 Cerere 
de înre- 
gistrare 
a mărcii 

008983 - 5/2000 (310) 4474/1999 
(320) 1999.05.21 
(330) SZ 

(310) 04474/1999 
(320) 1999.05.21 
(330) SZ 

3 Cerere 
de înre- 
gistrare  
a mărcii 

008478 - 10/1999 (511)(510)   
05 - produse farmaceutice, 
veterinare şi igienice; 
substanţe dietetice de uz me-
dical, alimente pentru sugari; 
plasturi, material pentru 
pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfec-
tante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; 
fungicide, erbicide. 

(511)(510)   
05 - produse farmaceutice 
pentru tratarea 
pancreasului, 
stomacului, intestinelor, 
ficatului, vezicii biliare şi 
a bolilor survenite în 
urma dereglării digestiei. 

4 Cerere 
de înre- 
gistrare 
a mărcii 

008479 - 10/1999 (511)(510)   
05 - produse farmaceutice, 
veterinare şi igienice; 
substanţe dietetice de uz 
medical, alimente pentru 

(511)(510)   
05 - produse farmaceutice 
pentru calmarea tusei, 
pentru mărirea secreţiei 
mucoasei bronhiilor. 
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sugari; plasturi, material 
pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi 
pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăună-
toare; fungicide, erbicide. 

5 Mărcii 008463 
 

008464 
 

008465 
 

008466 
 

008467 
 

008468 

7167 
 

7168 
 

7169 
 

7170 
 

7171 
 

7172 

10/1999 
4/2000 
10/1999 
4/2000 
10/1999 
4/2000 
10/1999 
4/2000 
10/1999 
4/2000 
10/1999 
4/2000 

(511)(510)   
05 - insecticide, larvicide, 
fungicide, erbicide, pesticide, 
preparate pentru distrugerea 
moluştelor, nematocidelor, 
preparate pentru distrugerea 
rozătoarelor (zoocide), 
buruienilor şi paraziţilor. 

(511)(510)   
05 - insecticide, larvicide, 
fungicide, erbicide, 
pesticide, nematocide, 
preparate pentru 
distrugerea moluştelor, 
preparate pentru 
distrugerea rozătoarelor 
(zoocide), buruienilor şi 
paraziţilor. 

6 Cerere 
de înre- 
gistrare 
a mărcii 

008050 - 5/2000 (511)(510)   
05 - produse farmaceutice, 
veterinare şi igienice; 
substanţe dietetice de uz 
medical, alimente pentru 
sugari; plasturi, material 
pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi 
pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, 
erbicide şi toate produsele 
incluse în clasa 05. 

(511)(510)   
05 - produse farmaceutice, 
veterinare şi igienice; 
substanţe dietetice de uz 
medical, alimente pentru 
sugari; plasturi, material 
pentru pansamente; 
materiale pentru 
plombarea dinţilor şi 
pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse 
pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; 
fungicide, erbicide. 

7 Marcă 008206 7228 6/1999 
12/1999 

… 
35 -  publicitate; gestionarea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou şi toate 
produsele incluse în clasa 35;   
36 -  asigurări; afaceri 
financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare şi toate 
produsele incluse în clasa 36; 
37 -  construcţii; reparaţii; 
servicii de instalare şi toate 
produsele incluse în clasa 37;  
… 
41 -  educaţie; instruire; 
divertisment; activităţi 
sportive şi culturale şi toate 
produsele incluse în clasa 41; 
… 

… 
35 -  publicitate; 
gestionarea afacerilor 
comerciale; administrare 
comercială; lucrări de 
birou şi toate serviciile 
incluse în clasa 35;    
36 -  asigurări; afaceri 
financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare şi 
toate serviciile incluse în 
clasa 36; 
37 -  construcţii; reparaţii; 
servicii de instalare şi 
toate serviciile incluse în 
clasa 37;  
… 
41 -  educaţie; instruire; 
divertisment; activităţi 
sportive şi culturale şi 
toate serviciile incluse în 
clasa 41;  
... 
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IX. Contestaţii examinate la Comisia 
 de Apel a AGEPI 

n acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării  contestaţiilor depuse la 
Comisia de  Apel  a AGEPI. 
Conform regulii 5.2 a Regulamentului privind Comisia de Apel  a  Agenţiei  de  Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia 
obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau 
prin mandatari autorizaţi) sau de către persoane terţe. 

n this compartment there are published data providing the results of objections filed with the 
Appeal Board of AGEPI. 
According to the Rule 5.2 of the Appeal Board of State Agency on Industrial Property 
Protection of the Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial 

property protection subjects can be objected by the applicants/owners (direct or by the patent 
attorneys) or by third parties. 

 
 
 
 
 
 
 

Î 

I 
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Lista contestaţiilor 

examinate la Comisia de Apel a AGEPI 
în septembrie 2000 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, 
solicitantul, denumirea titlului de protecţie, data  şi obiectul contestaţiei, contestatarul, 

data examinării contestaţiei, rezultatul soluţionării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Nr.  şi  data 
depozitului 

 

 

Solicitantul Denumirea 
titlului de 
protecţie 

 

Data 
depunerii şi 

obiectul 
contestaţiei 

  Contesta-
tarul 

Data 
examinării 

Rezultatul 
soluţionării 

1 009056 
1999.12.28  

FPC 
“Canopus” 
S.R.L., MD 

ЛОТОС/ 
LOTOS 
(marcă 

verbală) 

2000.08.01 
Privind 
valabilita-
tea mărcii  
 

ÎM Trio - 
Line 
S.R.L., 
MD 

2000.09.29 Contestaţia 
privind decizia de 
respingere a cererii 
de înregistrare a 
mărcii nr. 009056 
a fost satisfăcută 
parţial, lista 
produselor a fost 
limitată, fiind 
excluse toate 
produsele 
solicitate pentru 
clasa 03 

2 665148 
1996.11.14 

UNILE-
VER N.V. 
(Pays-Bas), 

NL 

CARTE 
D’OR 
(marcă 

combinată) 

2000.06.29 
Privind 
decizia de 
respingere 
a cererii de  
înregistrare 

UNILE-
VER 
N.V. 
(Pays -
Bas), NL 

2000.09.29 Contestaţia 
împotrivă  
înregistrării mărcii 
a fost satisfăcută 
integral. 

3 700931  
1998.08.06  

Fieldpoint 
B.V., NL 

SWISS 
NATURE 

(marcă 
verbală) 

2000.08 10 
Privind 
decizia de 
respingere 
a cererii de  
înregistrare  

Fieldpoint 
B.V., NL 

2000.09.29 Contestaţia 
privind decizia de 
respingere a cererii 
de înregistrare a 
fost respinsă 
integral. 
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X. Monitor

În acest capitol sunt publicate acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii
Moldova care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului
General al AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Chapter there are published acts issued by the President, Parliament and  Government of
the Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders
of the General Director of the AGEPI, informative communications, comments and other ex-

planatory notes on base thereof.
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În scopul asigurării procedurii de înregistrare a
topografiilor circuitelor integrate şi în baza
ordinului Directorului General al AGEPI nr. 151
din 24.11.2000, se stabileşte cuantumul taxelor
pentru procedura de acordare a protecţiei
topografiilor circuitelor integrate, iar
Regulamentul privind aplicarea taxelor pentru
servicii în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii industriale aprobat prin ordinul
Directorului General al AGEPI nr. 80 din
28.08.1997 se modifică şi se completează
după cum urmează:

I. 1) Secţiunea II a Regulamentului privind
aplicarea taxelor pentru servicii în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii industriale se
completează în final cu compartimentul F,
având următorul conţinut:

“F. Topografii ale circuitelor integrate

Comunicat
54. Taxa pentru depunerea şi examinarea
cererii de înregistrare a topografiei circuitului
integrat (punctul 61) se plăteşte odată cu
depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la
data depunerii cererii.

55. Taxa pentru înregistrarea unei topografii a
circuitului integrat pe termen de 10 ani (punctul
62) se plăteşte în termen de 3 luni de la data la
care solicitantului i s-a comunicat hotărârea de
înregistrare a topografiei circuitului integrat.

2) La Secţiunea III punctele 54, 55 şi 56 vor
deveni corespunzător punctele 56, 57 şi 58”.

II. Anexa nr. 2 a Regulamentului privind
aplicarea taxelor pentru servicii în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii industriale se
completează cu Secţiunea VI având următorul
cuprins:

VI. Topografii ale circuitelor integrate
61 Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a

topografiei circuitului integrat 1,5 150
62 Înregistrarea unei topografii a circuitului integrat pe termen

de 10 ani 3,5 350
63 Depunerea unei contestaţii în conformitate cu art. 17 din

Lege 1,0 100
64 Înscrierea modificărilor până la  luarea hotărârii de

respingere  sau de înregistrare sau după luarea hotărârii
de înregistrare (pentru fiecare modificare) 0,4 40

65 Prelungirea termenului de răspuns la notificarea
examinării, suspendarea procedurii şi repunerea în
termenul omis (pentru fiecare  lună, nedepăşind 6 luni) 0,5 50

66 Consultarea documentelor cererii 0,5 50
67 Revocarea cererii sau anularea înregistrării topografiei

circuitului integrat de către  solicitant sau titular 0,5 50
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XII. Informaţie internaţională

Capitolul inserează informaţii privind diverse forumuri internaţionale în domeniul protec-
ţiei proprietăţii industriale, comunicări despre reuniuni şi alte acţiuni ale organelor
administrative ale organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; reflectă

activitatea comitetelor şi grupurilor de lucru ale acestor organizaţii, precum şi alte materiale în domeniu.

The Chapter inserts  information relating to diverse international forums in the field of
industrial property protection, communications about meetings and other actions of
the administrative bodies of the international organizations to which the Republic of Moldova

is party; reflects the activity of the committees and working groups of those organizations and other
materials in the field.
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Circulara PCT nr. 755 din 16 octombrie

2000, remisă atât oficiilor naţionale, oficiilor

receptoare, oficiilor alese, administraţiilor de

documentare internaţională, administraţiilor

de examinare preliminară internaţională

conform Tratatului PCT, cât şi unor

organizaţii nonguvernamentale, se referă la

o nouă sistematizare şi reproducere, în baza

unei fotocompoziţii automatizate, a primii

pagini a cererilor internaţionale aşa cum

acestea au fost publicate şi, parţial, la datele

bibliografice incluse în Secţiunea I a PCT

Gazette.

Biroul Internaţional a recepţionat în perioada

de referinţă multiple sugestii şi propuneri

privind elaborarea unei noi sistematizări a

primii pagini a cererilor internaţionale,

un exemplu este reprodus în Anexă

(vezi pag.  98).

În vederea evitării unor eventuale dificultăţi

tehnice, s-a convenit ca formatul primii

pagini să rămână acelaşi.

Pentru  a deosebi desemnările pentru

brevete naţionale de acelea pentru brevete

regionale, codurile INID (81) şi (84) vor fi

prezentate separat pe prima pagină

şi în Secţiunea I a PCT Gazette. Totodată,

la codul INID (84) va apărea denumirea

Despre
prima pagină a cererilor PCT

deplină a brevetului regional revendicat,

dar numai pe prima pagină.

După cum a fost sugerat de mai multe oficii,

titlul invenţiei va apărea de câte ori va fi

necesar: în limba engleză, în limba de

publicare, deasupra desenului, indiferent

dacă prima pagină va fi constituită din una

sau mai multe file.

Pentru facilitarea cititorului, pe prima pagină

va fi indicată limba depozitului şi limba de

publicare, folosind codurile INID (25) şi,

respectiv,  (26).

În caz de reeditare, la începutul paginii se va

face o remarcă cu privire la aceasta şi se va

specifica dacă este o versiune corectată sau

revizuită a publicării precedente.

Concomitent, la codul INID (48) se va indica

data reeditării, iar codul INID (15) va

cuprinde o informaţie sumară despre

variantele corectate sau revizuite.

În baza sugestiilor primite în urma expedierii

Circularei nr. 755, Biroul Internaţional va

examina necesitatea operării ulterioare a

unor modificări în  Secţiunile I şi II ale PCT

Gazette.

Noua sistematizare a primii pagini este

aplicată de la 30 noiembrie curent.
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În perioada 14-17 noiembrie curent o delegaţie a
Departamentului de Stat pentru Proprietate
Intelectuală al Ucrainei, s-a aflat într-o vizită
oficială la Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova.
Scopul acestei vizite a fost semnarea unui acord
interguvernamental. Acordul semnat la 16
noiembrie reglementează raporturile de
cooperare dintre Republica Moldova şi Ucraina în
ceea ce priveşte protecţia proprietăţii industriale.
Responsabile de implementarea lui, după cum
prevede Acordul, sunt Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii
Moldova şi Departamentul de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală al Ucrainei. Acordul
conţine dispoziţii referitoare la schimbul de
informaţie şi de specialişti între cele două oficii,
precum şi referitoare la efectuarea de către
Părţile Acordului a documentărilor din literatura
de brevete.

Acordul prevede de asemenea:

soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia
şi exercitarea drepturilor asupra obiectelor
de proprietate industrială;

armonizarea legislaţiilor naţionale în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale în
conformitate cu tratatele internaţionale
membre ale cărora sunt ambele Părţi;

schimbul de informaţie şi documentaţie,
precum şi de specialişti în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale;

schimbul de experienţă vizând cooperarea
internaţională şi participarea fiecăreia dintre
Părţi la tratate internaţionale multilaterale
privind protecţia proprietăţii industriale,
onorarea obligaţiilor legate de aceste
tratate;

alte forme de colaborare coordonate
reciproc de către Părţi.

Tot în cadrul acestei vizite membrii delegaţiei din
Ucraina au luat cunoştinţă de activitatea şi
organizarea AGEPI. Delegaţia ucraineană a mai
avut o întâlnire cu mandatarii autorizaţi ai
Republicii Moldova.

În urma vizitei la AGEPI, a fost semnat şi un
memorandum, care, pe lângă obiectivele de
cooperare între cele două oficii prevăzute în
Acordul semnat, reglementează raporturile
privind reciclarea personalului în următoarele
direcţii:

particularităţile implementării legislaţiei
naţionale în domeniu;

practica de soluţionare a litigiilor în
proprietatea industrială;

particularităţile cooperării internaţionale;

crearea sistemelor automatizate şi
gestionarea  acestora;

modalităţi de editare a publicaţiilor în
domeniu;

administrarea şi modernizarea paginii
Internet;

particularităţile examinării cererilor de brevet
de invenţie, a cererilor de înregistrare a
desenelor / modelelor industriale, precum şi
a cererilor PCT;

procedurile de examinare a cererilor de
brevet de invenţie din domeniul chimiei şi
biotehnologiei;

particularităţile examinării cererilor de
înregistrare a mărcilor şi a denumirilor de
origine a produselor.

Vizita delegaţiei din Ucraina la AGEPI
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Grupul prestare servicii AGEPI
vă ajută în orice problemă
ce ţine de protecţia proprietăţii
industriale!

LA PREŢURI REZONABILE:

efectuăm diverse cercetări
documentare asupra oricărui obiect de
proprietate industrială protejat în Repub-
lica Moldova sau în alte ţări,

acordăm asistenţă metodică şi
consultaţii juridice,

furnizăm informaţii privind
documentaţia, termenele şi procedura de
obţinere a titlurilor de protecţie.

Stimaţi  manageri,
NOI VĂ AJUTĂM SĂ:

verificaţi existenţa unor obiecte de
proprietate industrială identice sau
similare;

evitaţi riscul de contrafacere;

comercializaţi drepturile de proprietate
industrială;

evaluaţi obiectele de proprietate
industrială;

elaboraţi planuri de afaceri  bazate pe
exploatarea obiectelor de proprietate
industrială;

propagaţi obiectele de proprietate
industrială în publicaţiile noastre;

participaţi la târgurile şi expoziţiile
internaţionale specializate.

Solicitaţi-ne în orice problemă
ce ţine de protecţia proprietăţii industriale!
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