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Cronica AGEPI
Sistemul naţional de proprietate
intelectuală în anul 2008
În diapazonul activităţilor AGEPI, în anul 2008 pe primul
plan s- au înscri s pr oced urile de exam inar e a cerer ilor şi
acordare a protecţiei juridice pentru obiectele de proprietate
intelectuală (OPI), examinarea şi înregistrarea contractelor
de tr ansmi ter e a dr eptur ilor d e p rop ri etate intelectual ă,
actuali zar ea statu tul ui jur id ic al obi ectel or protejate,
exami nar ea li tig iil or apărute în procesul exami năr ii şi
valorificării OPI, efectuarea controalelor în scopul aprecierii
legalităţii în procesul de valorificare a operelor protejate de
dreptul de autor şi drepturile conexe, consolidarea cadrului
normativ-legislativ etc.
În anul 2008 la AGEPI au fost depuse 7918 cereri de
înregistrare a OPI, dintre care 331 de cereri de înregistrare a
obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe şi
7587 de cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate
industrială. Dintre acestea de la urmă, 2017 cereri (27%)
pr ovin de la solicitanţi naţi onal i, i ar 5570 (73 %) – de la
solicitanţi străini. Cele mai solicitate OPI rămân a fi mărcile –
6808 cereri, dintre care 1581 de la solicitanţi naţionali şi
52 27 de la cei străin i, dup ă car e u rm ează d esenele şi
model el e i ndu str iale, ai căror i ndi cator i consti tui e,
corespunzător, 380 de cereri – 72 de la solicitanţi naţionali
şi 308 de la cei străini, denumirile de origine 7 cereri de la
solicitanţi străini, invenţiile 292 cereri – 272 de la solicitanţi
naţionali, 20 de l a cei str ăin i, di ntr e car e 1 6 cereri pr in
procedura Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor
(PCT), brevete de invenţie de scurtă durată 45 de cereri,
modele de utilitate 23 de cereri şi soiuri de plante 32 de
cereri (majoritatea absolută de la solicitanţi naţionali).
Numărul impunător al cererilor depuse de solicitanţii
străini pentru unele OPI denotă interesul acestora faţă de
piaţa Republicii M oldova, afl ată în proces de evoluţ ie. În
ultimii ani ponderea cererilor depuse de solicitanţii naţionali
creşte treptat şi în 2008 a constituit 27%, fapt care atestă
acea creştere dezir abi lă a activi tăţ ii economice a într eprinzătorilor autohtoni pe care o aşteptăm cu toţii.
Nu măr ul cerer ilor d e b revet de in ven ţie d epu se de
solicitanţii naţionali a crescut în cei 16 ani de la fondarea
Agenţiei (1993-2008) în mod constant şi constituie la ora
actuală cumulat 5136 de cereri. Pe parcursul anilor 19932008 la AGEPI au fost depuse 75817 cereri de înregistrare a
mărcilor, 7047 de cereri de înregistrare a desenelor/modelelor
ind ustr iale, 268 de cereri de înr egistrar e a m odel elor de
utilitate, 833 de cereri pentru denumiri de origine, 219 cereri
pentr u soi uri de pl an te, 24 71 de cerer i p entru ob iecte
pr otejate de dreptu l d e autor şi dreptu ril e con exe etc.
Începând cu anul 2008, conform noii legislaţii, au fost depuse
45 de cereri de brevete de invenţie de scurtă durată.
În anul 2008 au fost eliberate 2478 de titluri de protecţie
dintre care 1774 se referă la mărci, 250 la brevete, 12 la
soiuri de plante, 24 la modele de utilitate, 88 la desene şi
modele industriale, 330 la opere protejate prin drepturile de
autor şi conexe.
La 31 decembrie 2008 pe teritoriul Republicii Moldova
erau valabile circa 45000 de mărci internaţionale înregistrate
prin procedura Aranjamentului de la Madrid, circa 3400 de
înregis trări ale desenelor şi modelel or industriale prin
procedura Aranjamentului de la Haga, circa 800 de denumiri
de origine înregistrate prin procedura Aranjamentului de la
Lisabona, 104 9 de brevete naţionale şi 231 3 brevete
eurasiatice.
Ca şi în anii pr eceden ţi, cele mai acti ve in sti tuţ ii
universitare în domeniul brevetării invenţiilor au fost: USM,
UTM, USMF „N. Testemiţanu” etc. Din cadrul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei s-au evidenţiat Institutul de Genetică şi
Fiziologie a Plantelor (19 cereri – 14 brevete), Institutul de
Fizică Aplicată (18 cereri – 18 brevete); Institutul de Chimie
(13 cereri – 10 brevete), Institutul de Inginerie Electronică şi
Tehnologii Industriale (12 cereri – 6 brevete), Institutul de
Energetică (9 cereri – 1 brevet), Institutul de Microbiologie şi
Biotehnologie (7 cereri – 7 brevete).
Pe an ce trece creşte interesul agenţilor economici faţă
de preluarea, în baza contractelor de licenţă sau de cesiune,

a drepturi lor de util izare a obiectelor d e p rop ri etate
intelectuală protejate legal pe teritoriul Republicii Moldova.
Astfel, în perioada anului 2008 la AGEPI au fost înregistrate
151 de contracte.
În an ul de bi lan ţ în ved erea r ealiz ări i eficiente a
prevederilor legislaţiei din domeniul drepturilor de autor şi
conexe AGEPI a continuat cu perseverenţă controalele privind
legalitatea valorificării exemplarelor de opere sau fonograme
pe teritoriul Republicii Moldova. Urmare acestor controale,
au fost întocmite şi transmise organelor abilitate (Ministerul
afaceri lor In ter ne, Instanţ a de Jud ecată) 9 4 d e p roces everbale, în baza cărora au fost ridicate 3016 exemplare de
opere şi fonograme fixate pe diferite suporturi materiale (DVD,
MC, CD, HDD), care se valorificau cu încălcarea dreptului de
autor şi a drepturilor conexe. Exemp larel e d e opere şi
fonog ram e rid icate de către or gan ele de contr ol au fost
pr ezentate sp re exami nar e şi întocm irea r apoartel or de
constatare tehni co- şti in ţifică sau exp ertiză, în total fii nd
tr ansmi se 138 de rapoarte, din tre care 105 p e c au ze
administrative şi 33 pe cauze penale.
În scopul asigurării unei comercializări legale a operelor
au diovi zuale şi a fon ogr amelor în registrate pe compact
di scu ri , casete au dio-vi deo, au fost eli ber ate 93 66 84 de
marcaje de control.
AGEPI a efectuat monitorizarea activităţii organizaţiilor
de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în
ceea ce pr iveşte modul de colectare şi rep ar tizare a
remuneraţiei de autor acumulată în baza licenţelor eliberate
beneficiarilor, supravegherea respectării legislaţiei de către
aceste org ani sme, acordarea consultanţ ei în veder ea
valorificării operelor în ţară sau în străinătate, întocmirea
contractelor la solicitarea autorilor, titularilor de drepturi sau
uti lizatoril or.
Anul 2008 se caracterizează prin schimbări importante
în domen iul leg isl aţi ei de prop rietate i ntelectual ă. Nec esi tatea aj ustări i n or mel or de protecţi e a pr opr ietăţ ii
intelectuale la standardele Uniunii Europene, prevăzută în
Planul de Acţiuni RM – UE, şi a lichidării decalajului dintre
prevederile legilor vechi şi starea de lucruri care s-a format
în per ioada aplic ări i acestor acte leg isl ative a con dus la
elaborarea de către AGEPI şi adoptarea în ultimii doi ani a
6 proiecte noi de legi în domeniul PI: Legea privind protecţia
desenelor şi modelelor industriale, Legea privind protecţia
mărci lor, Leg ea pr ivi nd pr otecţi a ind icaţii lor g eog rafic e,
denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate, Legea privind protecţia invenţiilor, Legea privind protecţia
soiurilor de plante, Legea privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (ultima urmează să fie adoptată în anul curent).
Legea p rivind pr otecţ ia ind icaţi ilor g eog rafic e,
denum ir ilor d e ori gin e şi a special ităţi lor tr adi ţi onale
garantate este inedită pentru Republica Moldova. Punerea
ei în aplicare va crea condiţiile pentru accesul produselor
autohtone marcate cu aceste OPI pe piaţa comunitară şi va
contr ibu i la realizarea unu i şir de strategi i adop tate de
Guvernul Republicii Moldova.
Pentru prima dată în legislaţia naţională sunt formulate
pr eved eri referitoare la p rotecţi a in venţ iei prin brevet de
scurtă durată. Principalele avantaje ale protecţiei prin acest
brevet constau în examinarea simplificată şi rapidă, cerinţe
mai m ici faţă de acti vitatea inventivă ( com par ativ cu
brevetele tradiţionale), cheltuieli mai mici pentru obţinerea
protec ţiei.
Conform articolului 108 lit. g) din Codul cu privire la
ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, care se referă la
în reg istrarea rezul tatelor cer cetări lor ştiin ţi fice ale
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, în anul de bilanţ
Grupul comun de lucru AGEPI-AŞM a definitivat proiectul
Regulamentului cu privire la înregistrarea şi evidenţa de stat
a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică. Recepţionarea
şi examinarea fişelor informative ale rapoartelor ştiinţifice în
conformitate cu Lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei
şi in ovări i, fin anţ ate d e l a b ugetul d e stat, a cond us la
examinarea şi înregistrarea pe parcursul anului 2008 la AGEPI
a 54 de fişe informative ale rapoartelor ştiinţifice. Totodată,
AGEPI a edi tat In dexul „Rapoarte de cercetar e d in sfera
ştiinţei şi inovării, Culegere de rezumate” (2005-2007), vol. 1
şi completează permanent BD „Rezultate ştiinţifice”.
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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale
sunt destinate invenţiilor, modelelor de utilitate,soiurilor de plante, mărcilor, denumirilor de origine
a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea propagării
obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную информацию.
Специальные разделы предназначены для изобретений, полезных моделей, сортов растений,
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, промышленных рисунков и моделей.
Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на охрану промышленной
собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает систематизированные ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются официальные документы, положения, международные конвенции,
двусторонние соглашения, нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2007), conform normei ST. 3
AD
AE
AF
AG
AL
AM
AN
AO
AP

Andorra
Emiratele Arabe Unite
Afganistan
Antigua şi Barbuda
Albania
Armenia
Antilele Olandeze
Angola
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
A Z Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI
Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BW Botswana
BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux
B Y Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica
Democrată
Congo
CF Republica
Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia
CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele Capului
Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FK
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

Djibouti
Danemarca
Dominique
Republica Dominicană
Algeria
Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Sahara de Apus
Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)
Oficiul European
de Brevete (OEB)
Eritrea
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Gabon
Regatul Unit
Grenada
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Guineea Ecuatorială
Grecia
Georgia de Sud şi
Insulele Sandvici de
Sud
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Hong-Kong
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica

JO
JP
KE
KG
KH
KM
KN
KP
KR
KW
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH

Iordania
Japonia
Kenya
Kârgâzstan
Cambodgia
Comore (Insule)
Saint Kitts şi Nevis
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Kazahstan
Laos
Liban
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxembourg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Muntenegru
Madagascar
Macedonia (fosta
Republică Iugoslavă)
Mali
Myanmar
Mongolia
Macao
Mauritania
Montserrat
Malta
Maurice
Maldive
Malawi
Mexic
Malaysia
Mozambic
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru
Papua-Noua Guinee
Filipine

PK
PL
PT
PY
QA
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VC
VE
VG
VN
WS
YE
ZA
ZM
ZW

Pakistan
Polonia
Portugalia
Paraguay
Qatar
România
Serbia
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Insulele Solomon
Seychelles
Sudan
Suedia
Singapore
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San-Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tomée
şi Principe
Salvador
Siria
Swaziland
Insulele Turks
şi Caicos
Ciad
Togo
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Trinidad-Tobago
Tuvalu
Taiwan
(provincie chineză)
Republica Unită
a Tanzaniei
Ucraina
Uganda
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Saint Vincent
şi Grenadines
Venezuela
Insulele
Virgine Britanice
Vietnam
Samoa
Yemen
Africa de Sud
Zambia
Zimbabwe

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU

Uniunea Sovietică
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INVENŢII

I
Invenţii / Inventions / Изобретения

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind protecţia
invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008.
În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea, calitatea
de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă, dacă este nouă,
rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art. 19 din Lege.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate,
brevetele de invenţie de scurtă durată acordate şi brevetele eliberate conform procedurii naţionale.

T

he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law on
the protection of Inventions No. 50-XVI of 07.03.2008.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may be
patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be filed with the AGEPI directly or through a representative, by any person
to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents provided in Art. 19 of the Law.
In the Section are published data concerning the filed patent applications, granted patents for invention,
short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national procedure.

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона об
охране изобретений № 50-XVI от 07.03.2008 г.
В соответствии с этим Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на выдачу патента подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в ст. 19
данного Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, об изобретениях, по которым
приняты решения о выдаче патентов, об изобретениях, по которым приняты решения о выдаче
краткосрочных патентов и о выданных патентах на изобретения согласно национальной процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII
INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS
КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ
(11) Numărul brevetului
Number of the patent
Номер патента
(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI
Kind-of-document code according to W IPO Standard ST. 16
Код вида документа в соответствии со Стандартом SТ. 16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea cererii/brevetului
Information on the correction of the application/patent specification
Информация об исправлениях, внесенных в заявку/патент
(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки
(22) Data depozitului
Filing date of the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number of the priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the priority application, code in accordance with WIPO Standard ST. 3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: BOPI number, year
Дата публикации заявки: номер BOPI и год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: numărul BOPI, anul
Date of publication of patent granting decision: BOPI number, year
Дата публикации решения о выдаче патента: номер BOPI и год
(47) Data eliberării brevetului
Date of issuance of patent
Дата выдачи патента
(48) Data publicării cererii corectate/brevetului corectat
Date of publication of the corrected application/patent specification
Дата публикации скорректированной заявки/скорректированного патентного документа
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(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei
Title of invention
Название изобретения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat
Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has been
divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of applicant(s), code of the country, in accordance with W IPO Standard ST. 3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of inventor(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя изобретателя (изобретателей), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of owner(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(74) Numele reprezentantului
Name of representative
Имя представителя
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of introducing the national procedure under the PCT
Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ
(86) Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data
International application (regional or under the PCT): number and filing date
Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата
(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data
International publication (regional or under the PCT): number and publication date
Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)
Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, code
of the country)
Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение вида документа, номер документа, код
страны)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the document,
application filing date, code of the country)
Приоритетные данные заявок, зарегистрированных в патентном ведомстве бывшего СССР
(номер документа, дата подачи заявки, код страны)
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SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS
РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
A

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ чЕЛОВЕКА

B

TEHNICI INDUSTRIALE DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMIN G OPERATIONS.
TRANSPORTING
РАЗЛИчНЫЕ ТЕХНОЛОГИчЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИя И МЕТАЛЛУРГИя

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИчЕСТВО

CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16
WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16
КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС
A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, neexaminată
– 1 st level of publication: published patent application, unexamined
– пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на
изобpетение
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text,
desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt
– patent application for invention published with corrections or modifications of the bibliographic data, text parts,
drawings or chemical formulae included in the title-page
– заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями библиографических
данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных в
титульный лист
A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi
desene
– patent application for invention published with corrections or modifications of any part of description, claims
and drawings
– заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и чертежей
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)
– 2 nd level of publication: published, examined patent application (is applied in case the A-coded document
has not been published)
– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на
изобpетение (пpименяется в публикациях, если документ с кодом А не был опубликован)
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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)
– 2 nd level of publication: published, examined patent application (A published)
– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на
изобpетение (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за публикациями с кодом А)
C1 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie (se aplică pentru publicare când documentul cu
codurile B1, B2 n-a fost publicat)
– 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 not published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, если документ с
кодом В1, В2 не был опубликован)
C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie (se aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codurile B1, B2)
– 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, котоpые следуют
за публикациями с кодом В1, В2)
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text, desene sau
formule chimice cuprinse în pagina de capăt a documentului
– delivered patent specification with corrections or modifications of the bibliographic data, text parts, drawings
or chemical formulae included in the title-page
– патент на изобретение с изменениями или исправлениями библиографических данных, частичными
изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных в титульный лист документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi desene
– delivered patent specification, reprinted with corrections or modifications of any part of a description, claims
and drawings
– выданный патент на изобретение, перепечатанный с исправлениями или изменениями какой-либо части
описания, формулы изобретения и чертежей
F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea de fond (se aplică pentru publicare când documentul cu codul A n-a fost publicat)
– 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (A not published)
– втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документ с кодом
А не был опубликован)
F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea de fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul A)
– 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (A published)
– втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом А)
G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie eliberat pe răspunderea solicitantului, fără examinarea de fond (se aplică pentru publicare când documentul cu codurile F1, F2 n-a fost publicat)
– 3 rd level of publication: patent specification granted at the applicant’s responsibility, without substantive
examination (F1, F2 not published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документ с кодом
F1, F2 не был опубликован)
G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie, eliberat pe răspunderea solicitantului, fără examinarea de fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codurile F1, F2)
– 3 rd level of publication: patent specification granted at the applicant’s responsibility, without substantive
examination (F1, F2 published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом F1, F2)
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INVENTIONS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патенты на изобретения
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Заявки на патенты на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патентов
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
Granted short-term patents for invention
Заявки на патенты на изобретения, по которым приняты решения о выдаче краткосрочных патентов
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
Numerical index of granted patents for invention (half-yearly)
Нумерационный указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патентов
(полугодовой)
FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)
Subject index of granted patents for invention (half-yearly)
Систематический указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патентов
(полугодовой)
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of rejected patent application
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of granted parents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (cu dreptul de restabilire)
List of invalid patents for invention (with the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек (с правом восстановления)
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (fără dreptul de restabilire)
List of invalid patents for invention (without the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек (без права восстановления)
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретение
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BB1A Cereri de brevet /
Patent applications /
Заявки на изобретения

P

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

P

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

П

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

(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

a 2008 0227 (13) A
Int. Cl.: C13D 3/00 (2006.01)
C13D 3/04 (2006.01)
C13D 3/02 (2006.01)
C13D 3/06 (2006.01)
2007.01.26
10 2006 004 103.8
2006.01.28
DE
2008.08.28
PCT/EP2007/000671, 2007.01.26
WO 2007/085466 A1, 2007.02.08
SÜDZUCKER
AKTIENGESELLSCHAFT
MANNHEIM/OCHSENFURT, DE
AJDARI RAD Mohsen, DE; FRENZEL Stefan,
DE; SHAHIDIZENOUZ Azar, DE
GLAZUNOV Nicolai
Procedeu de purificare a sucului de difuzie
cu un consum redus de var
Invenţia se referă la un procedeu ameliorat de
purificare a sucului de difuzie de sfeclă de zahăr. În plus, prezenta invenţie se referă la un
procedeu de obţinere a nezaharurilor din sucul de difuzie de sfeclă, precum şi la dispozitive de purificare a sucului de difuzie. Măsurile
luate în conformitate cu invenţia dau posibilitate de a reduce consumul de var la purificare.
Revendicări: 25
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Method for purifying raw juice featuring
reduced lime consumption
The invention relates to an improved method
for purifying raw sugar beet juice. The invention further relates to methods for producing
non-sucrose material compositions from sugar
beet juice as well as devices for purifying raw
sugar beet juice. The inventive measures
make it possible to reduce the consumption of
lime during the purification process.

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

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

Claims: 25
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Способ очистки диффузионного сока со
сниженным потреблением извести
Изобретение относится к улучшенному
способу очистки диффузионного сока сахарной свеклы. Кроме того, настоящее
изобретение относится к способу получения несахаров из диффузионного свекольного сока, а также к устройствам для очистки диффузионного сока. Меры в соответствии с изобретением позволяют уменьшить расход извести при очистке.
П. формулы: 25
Фиг.: 4
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a 2006 0281 (13) A
Int. Cl.: C25B 1/02 (2006.01)
2006.12.18
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir,
MD
Procedeu de obţinere a hidrogenului cu
consum redus de energie
Invenţia se referă la electrochimie, în special
la un procedeu de obţinere a hidrogenului.
Esenţa invenţiei constă în aceea că printr-o
celulă electrolitică (5) se trece un curent electric unidirecţionat. Un electrod (3) este executat ca electrod ce reacţionează şi la el se aplică potenţialul pozitiv al sursei de alimentare,
iar în regim de păstrare sursa de alimentare
se deconectează. Suplimentar în celulă se introduce un electrod (4) ce nu reacţionează şi
între el şi electrodul ce reacţionează (3), în regim de păstrare, se stabileşte o tensiune mai
joasă decât cea necesară pentru electroliză,
cu potenţial negativ pe electrodul ce reacţionează, iar în calitate de electrolit se utilizează
săruri de amoniu.

*
* *
Energy efficient process for hydrogen obtaining
The invention relates to electrochemistry, particularly to a hydrogen obtaining process.
Summary of the invention consists in that
through an electrolytic cell (5) is passed unidirectional electric current. One electrode (3) is
made reacting and to it is applied the positive
side of the power supply, and in the storage
mode the power supply is disconnected. Additionally in this cell it is introduced a nonreacting electrode (4) and between it the reacting
electrode (3), in the storage mode, it is established a voltage of the power supply lower
than that necessary for electrolysis, with the
negative polarity on the reacting electrode, and
as electrolyte is used ammonium salt.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Энергоэкономный способ получения
водорода
Изобретение относится к электрохимии, в
частности к способу получения водорода.
Сущность изобретения состоит в том, что
через электролитическую ячейку (5) пропускают однонаправленный электрический
ток. Один электрод (3) выполнен реагирующим, и на него подают плюс от источника питания, а в режиме хранения пита-
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ние отключают. Дополнительно, в ячейку
вводят нереагирующий электрод (4) и между ним и реагирующим электродом (3), в
режиме хранения, устанавливают напряжение электропитания меньше, чем необходимо для электролиза, с полярностью
минус на реагирующем электроде, а в качестве электролита используют соли аммония.

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

Process for hydrogen ion flow obtaining
The invention relates to electrochemistry and
electrophysics, particularly to a process for
hydrogen ion flow obtaining, that can be used
in different processes, requiring hydrogen
ions. Summary of the invention consists in
that the process is carried out with the help of
two electrolytic cells (1, 2), containing one
electrode (5, 6), at the same time one of the
cells (1) contains a salt solution (3), through
which passes unidirectional electric current,
and the second (2) − water (4). These two
cells communicate between them by means
of a water bridge (7), the cross-section area of
which is 10 times smaller than the section
area of the first cell, through which the hydrogen ion flow moves.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)
(21)
(51)

(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

a 2007 0144 (13) A
Int. Cl.: C25B 1/02 (2006.01)
C25B 1/04 (2006.01)
C25B 1/10 (2006.01)
2007.05.21
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir,
MD
Procedeu de obţinere a fluxului ionilor de
hidrogen
Invenţia se referă la electrochimie şi electrofizică, în special la un procedeu de obţinere a
unui flux de ioni de hidrogen, ce poate fi utilizat în diverse procese, care necesită ioni de
hidrogen.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
se efectuează cu ajutorul a două celule electrolitice (1, 2), care conţin câte un electrod (5,
6), totodată una din celule (1) conţine o soluţie de sare (3) prin care trece curent electric
unidirecţionat, iar a doua (2) – apă (4). Aceste
două celule comunică între ele prin intermediul unei punţi de apă (7), aria secţiunii transversale a căreia este de 10 ori mai mică decât
aria secţiunii primei celule, prin care se mişcă
un flux de ioni de hidrogen.

*
* *
Способ получения потока ионов водорода
Изобретение относится к электрохимии и
электрофизике, в частности к способу получения потока ионов водорода, который
может быть использован в различных процессах, нуждающихся в ионах водорода.
Сущность изобретения состоит в том, что
способ осуществляют с помощью двух
электролитических ячеек (1, 2), которые
содержат по одному электроду (5, 6), при
этом, одна из ячеек (1) содержит раствор
соли (3), по которой проходит однонаправленный электрический ток, а другая (2) –
воду (4). Эти две ячейки объединены между собой водной перемычкой (7), площадь
поперечного сечения которой в 10 раз
меньше, чем площадь сечения первой
ячейки, по которой движется поток ионов
водорода.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*
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(21)
(51)
(22)
(71)
(72)

(54)
(57)

a 2007 0027 (13) A
Int. Cl.: F03D 3/06 (2006.01)
2007.02.02
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir,
MD; TÎRŞU Mihai, MD; RIMSCHII Valentin,
MD
Motor eolian cu turbină cu ax vertical
Invenţia se referă la energetica eoliană şi poate fi utilizată pentru producerea energiei la viteze minime ale curenţilor de aer.
Motorul eolian cu turbină cu ax vertical conţine o bară fixă verticală (1), pe care este montată, pe lagăre axiale (2), o obadă la care sunt
fixate palete (3), iar muchia ei este executată
dinţată şi este destinată pentru transmiterea
mişcării de rotaţie prin cuplarea cu o roată
dinţată (6), diametrul căreia este mult mai mic
decât diametrul obezii.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Windmill with vertical turbine
The invention refers to the wind-power engineering and can be used for producing energy
at low speeds of the wind currents.
The windmill with vertical turbine comprises a
vertical bar (1), onto which it is mounted, on
support bearings (2), a rim to which there are
fixed blades (3), and its edge is made toothed
and is meant for torque transmission through
the positive gearing with a gear wheel (6), the
diameter of which is much smaller than the
diameter of the rim.
Claims: 1
Fig.: 2
*

(54)
(57)
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* *
Ветродвигатель с вертикальной турбиной
Изобретение относится к области ветроэнергетики и может использоваться для
выработки энергии при малых скоростях
ветреного потока.
Ветродвигатель с вертикальной турбиной
содержит вертикальный стержень (1), на
котором расположен на опорных подшипниках (2) обод, к которому прикреплены
лопасти (3), а его край выполнен зубчатым
и предназначен для передачи крутящего

момента через прямое сцепление с зубчатым колесом (6), диаметр которого значительно меньше диаметра обода.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

a 2007 0015 (13) A
Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
B41M 5/00 (2006.01)
B41M 5/24 (2006.01)
(22) 2007.01.22
(71)(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD
(54) Metodă de introducere a informaţiei tehnologice suplimentare în marca de identificare ireproductibilă
(57) Invenţia se referă la domeniul identificării resurselor materiale şi poate fi utilizată pentru
marcarea pieselor conductoare de curent, de
exemplu, produselor laminate, pieselor mijloacelor de transport, produselor industriei
constructoare de maşini, de avioane etc.
Metoda constă în aceea că suprafaţa mărcii
de identificare se divizează în două părţi: neschimbătoare şi schimbătoare. Pe partea neschimbătoare, care conţine numărul de identificare, se aplică o imagine ireproductivă, iar
partea schimbătoare se împarte în câteva
sectoare, în conformitate cu numărul proceselor tehnologice, pe care trebuie să le parcurgă
piesa de identificat. Imaginea ireproductivă se
acoperă cu un şablon dielectric adeziv, iar fiecare sector al părţii schimbătoare se completează cu informaţie de identificare pe parcursul trecerii piesei de identificat a etapei ordinare a procesului tehnologic.

(21)
(51)

Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

*

INVENŢII
(54)

(57)

Method for supplementary technological
information introduction into the irreproducible identification mark
The invention relates to the field of identification of material resources and can be used for
marking the conductive parts, for example, of
rolled products, parts of transport facilities,
parts of mechanical engineering, aircraft
building etc.
The method consists in that the surface of the
identification mark is divided info two parts:
unchangeable and changeable. On the unchangeable part, containing the identification
number, it is applied an irreproducible image,
and the changeable part is divided into several sectors in accordance with the number of
technological processes to be passed by the
identifiable part. The irreproducible image is
covered with a dielectric pattern-patch, and
each sector of the changeable part is filled
with identification information during passage
by the identifiable part of the recurrent stage
of the technological process.

MD - BOPI 1/2009
(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

Claims: 1
Fig.: 2
*
* *
(54) Метод внесения дополнительной технологической информации в невоспроизводимую идентификационную метку
(57) Изобретение относится к области идентификации материальных ресурсов и может
быть использовано для маркировки электропроводящих деталей, например, продукции проката, деталей транспортных
средств, продукции машиностроения, авиастроения и т.д.
Способ заключается в том, что поверхность идентификационной метки разбивают на две части: неизменяемую и изменяемую. На неизменяемую часть, содержащую идентификационный номер, наносят невоспроизводимую картинку, а изменяемую часть разбивают на несколько участков в соответствии с числом технологических процессов, которые должна пройти
идентифицируемая деталь. Невоспроизводимую картинку покрывают диэлектрическим трафаретом-пластырем, а каждый
участок изменяемой части заполняют
идентификационной информацией во время прохождения идентифицируемой детали очередного этапа технологического процесса.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

a 2007 0209 (13) A
Int. Cl.: H01L 21/208 (2006.01)
H01L 21/316 (2006.01)
2007.07.23
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
KOROTCENKOV Ghenadii, MD; TOLSTOY
Valerii, RU
Procedeu de obţinere a straturilor subţiri
de semiconductori oxidici
Invenţia se referă la procedeele de precipitare
a filmelor de oxid de metal, în particular la un
procedeu de precipitare pe baza pirolizei de
pulverizare.
Procedeul de obţinere a straturilor subţiri de
semiconductori oxidici, cum sunt SnO2 sau
In2O3, include pulverizarea pe substratul încălzit până la temperatura de 300…600°С a
unei soluţii de sare de metal pregătite preliminar, totodată pe suprafaţa substratului preventiv se precipită nanostraturi suplimentare
de hidroxizi ai altor oxizi de metal, cum sunt
Fe, Ce, Ni, Zr prin stratificarea ionică multiplă,
şi apoi substratul cu straturile de hidroxizi cu
grosimea de 2…20 nm aplicate sunt supuse
prelucrării termice la temperatura de
300…600°С.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for obtaining thin films of oxide
semiconductors
The invention relates to processes for deposition of metal oxide films, particularly to a
process for deposition on base of spray pyrolysis.
The process for obtaining thin films of oxide
semiconductors, such as SnO2 or In2O3, includes pulverization on the substrate heated
up to the temperature of 300…600°C of a preliminarily prepared solution of metal salt, at
the same time on the surface of the substrate
it is preliminary deposited additional nanolayers of hydroxides of other metal oxides, such
as Fe, Ce, Ni, Zr by multiple ionic stratification
and then the substrate with applied layers of
hydroxides with a thickness of 2…20 nm are
subjected to the thermal processing at the
temperature of 300…600°C.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*

*
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(54)
(57)

Способ получения тонких слоев оксидных полупроводников
Изобретение относится к способам осаждения пленок металл оксидов, в частности
к способу осаждения на основе спрэйпиролиза.
Способ получения тонких слоев оксидных
полупроводников, таких как SnO2 или In2O3,
включает распыление на подогретую до
температуры 300…600°С подложку предварительно подготовленного раствора
соли металла, при этом на поверхности
подложки
предварительно
осаждают
дополнительные нанослои гидроокисей
других металл оксидов, таких как Fe, Ce,
Ni, Zr путем многократного ионного
наслаивания и затем подложку с нанесенными слоями гидроокисей толщиной 2…20 нм
подвергают термообработке при температуре 300…600°С.

Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul include doi electrozi din metale diferite, care se află în electroliţi, conţinând soluţii de săruri ale unuia şi aceluiaşi acid şi două rezerve
de săruri de metale din care sunt confecţionaţi
electrozii. Electrozii sunt conectaţi printr-un
circuit exterior.
Revendicări: 1

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

Claims: 1

(54)
(21)
(51)

(22)
(71)
(72)

(54)
(57)

18

a 2007 0111 (13) A
Int. Cl.: H01M 6/04 (2006.01)
H01M 6/24 (2006.01)
H01M 6/32 (2006.01)
2007.04.23
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir,
MD; POSTOLATI Vitalie, MD; LUPAŞCU Tudor,
MD;
TURTĂ
Constantin,
MD;
ŞOFRANSKY Valentin, MD
Sursă chimică de energie electrică
Invenţia se referă la electrochimie şi poate fi
utilizată în calitate de acumulator de energie
electrică.

*
* *
Chemical electric power supply
The invention relates to electrochemistry and
can be used as electric power storage.
Summary of the invention consists in that the
device includes two electrodes of different
metals, present in electrolytes, containing solutions of salts of the same acid and two reserves of metal salts of which electrodes are
made. The electrodes are connected through
an external circuit.

(57)

*
* *
источник

электрической
Химический
энергии
Изобретение относится к электрохимии и
может быть использовано в качестве аккумулятора электрической энергии.
Сущность изобретения заключается в том,
что устройство включает двa электрода
из различных металлов, которые нахоsdдятся в электролитах, содержащих растворы солей одной и той же кислоты, и
двух запасов солей металлов, из которых
изготовлены электроды. Электроды связаны через внешнюю цепь.
П. формулы: 1
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о выдаче патента в течение 6 месяцев с даты публикации решения о выдаче патента. Возражение подается в письменной форме на основании положений,
предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 об охране изобретений.
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3790 (13) F1
Int. Cl.: A01C 1/00 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
a 2008 0140
(21)
2008.05.21
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
(72)
CORLĂTEANU Ludmila, MD; MASLOBROD
Serghei, MD; GANEA Anatolie, MD
Procedeu de tratare a seminţelor de po(54)
rumb cu germinaţie redusă
(57)
Invenţia se referă la agricultură, în particular la
un procedeu de tratare a seminţelor de porumb înainte de semănat.
Procedeul de tratare a seminţelor de porumb
cu germinaţie redusă include iradierea electromagnetică a lor cu unde milimetrice cu lungimea de 5,6 mm la densitatea puterii de 6,6
2
mWt/cm şi expoziţia de 2 min.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea germinaţiei şi energiei de creştere a seminţelor.
(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for treating corn seeds with reduced germination
The invention refers to agriculture, particularly
to a process for presowing treatment of corn
seeds.
The process for treating corn seeds with reduced germination includes their electromagnetic irradiation with millimetric waves having a
length of 5,6 mm, at the power density of 6,6
2
mWt/cm and the exposure of 2 min.
The result of the invention consists in increasing the growth and germination energy of
seeds.

(11)
(51)

3791 (13) F1
Int. Cl.: A01G 7/06 (2006.01)
A01N 25/02 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01N 59/14 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 65/00 (2006.01)
a 2008 0021
(21)
2008.01.25
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
(72)
BUJOREANU Nicolae, MD; PÂNTEA Maria,
MD; MELNICENCO Ludmila, MD; CHIRILOVA
Eleonora, MD; HAREA Ion, MD; BEJAN Nina,
MD
Procedeu de tratare a culturilor sâmburoase
(54)
(57)
Invenţia se referă la agricultură, în special la
pomicultură.
Procedeul de tratare a culturilor sâmburoase
include tratarea extraradiculară a pomilor peste 2 săptămâni după înflorire cu suspensie de
0,1% a preparatului pulverulent obţinut din
rădăcinuţele seminţelor germinate ale cerealelor cu un consum total de 800…1000 l/ha. Totodată în suspensie se adaugă microelementele
B, Zn şi Mn, fiecare în concentraţie de 0,1%.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea numărului de muguri de rod.
Revendicări: 1

(54)
(57)

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ обработки семян кукурузы с пониженной всхожестью
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу обработки семян кукурузы перед посевом.
Способ обработки семян кукурузы с пониженной всхожестью включает их электромагнитное облучение миллиметровыми волнами длиной 5,6 мм, при плотности мощно2
сти 6,6 мВт/см и экспозиции 2 мин.
Результат изобретения заключается в повышении всхожести и энергии прорастания
семян.
П. формулы: 1
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*
* *
Process for stone crop treatment
The invention refers to agriculture, particularly
pomiculture.
The process for stone crop treatment includes
extraroot treatment of fruit trees within 2 weeks
after flowering with 0.1% suspension of the
powdery preparation obtained from roots of
germinated cereal seeds with a total consumption of 800…1000 l/ha. At the same time in the
suspension are added B, Zn and Mn microelements, each in a concentration of 0.1%.
The result of the invention consists in increasing the number of fruit buds.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ обработки косточковых культур
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к плодоводству.
Способ обработки косточковых культур
включает внекорневую обработку деревьев
через 2 недели после цветения 0,1%-ной
суспензией порошкообразного препарата,
полученного из корешков проросших семян
зерновых, с общим расходом 800…1000

INVENŢII
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л/га. При этом в суспензию добавляют микроэлементы B, Zn и Mn, в концентрации
0,1% каждый.
Результат изобретения состоит в повышении количества плодовых почек.

yeast autolysate
fish meal
wheat flour
milky powder
methionine
premix

48...50
34...35
6...7
7...8
0.5...1.0
0.5...1.0.

П. формулы: 1
Claims: 1
(11)
(51)

3792 (13) F1
Int. Cl.: A01K 61/00 (2008.01)
A23K 1/08 (2008.01)
A23K 1/10 (2008.01)
A23K 1/16 (2008.01)
A23K 1/175 (2008.01)
a 2008 0215
(21)
2008.08.07
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72)
USATÎI Agafia, MD; CHISELIŢA OLEG, MD;
CREPIS Oleg, MD; CHISELIŢA Natalia, MD;
USATÎI Adrian, MD; MOLODOI Elena, MD
Furaj pentru larve şi puiet de peşte
(54)
(57)
Invenţia se referă la piscicultură, în particular
la furaj pentru larve şi puiet de peşte.
Furajul pentru larve şi puiet de peşte conţine
un autolizat de drojdii din sediment de vinuri
de masă, obţinut prin autoliza drojdiilor în prezenţa acidului acetic glacial timp de 4…8 ore
la temperatura de 55ºC, făină de peşte, făină
de grâu, lapte praf, metionină şi un premix
vitamino-mineral în următorul raport al componentelor, % mas.:
autolizat de drojdii
48…50
făină de peşte
34…35
făină de grâu
6…7
lapte praf
7…8
metionină
0,5…1,0
0,5…1,0.
premix
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Feed for fish larvae and young fishes
The invention refers to pisciculture, particularly
to feed for fish larvae and young fishes.
The feed for fish larvae and young fishes comprises yeast autolysate from table wine sediment, obtained by autolysis of yeast in the
presence of glacial acetic acid during 4...8
hours at the temperature of 55oC, fish meal,
wheat flour, milky powder, methionine and
mineral-vitaminic premix in the following component ratio, mass %:

(54)
(57)

*
* *
Корм для личинок и молоди рыб
Изобретение относится к рыбной промышленности, в частности к корму для личинок
и молоди рыб.
Корм для личинок и молоди рыб содержит
автолизат дрожжей из осадка столовых вин,
полученный путем автолиза дрожжей в
присутствии ледяной уксусной кислоты в
течении 4…8 часов при температуре 55ºC,
рыбную муку, пшеничную муку, молочный
порошок, метионин и витаминно-минеральный премикс при следующем соотношении
компонентов, масс.%:
автолизат дрожжей
48…50
рыбная мука
34…35
пшеничная мука
6…7
молочный порошок
7…8
метионин
0,5…1,0
премикс
0,5…1,0.
П. формулы: 1

(11)
(51)

3793 (13) F1
Int. Cl.: A23C 21/00 (2006.01)
A23J 1/20 (2006.01)
a 2008 0081
(21)
2008.03.20
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72)
BOLOGA Mircea, MD; SPRÎNCEAN Elvira,
MD; MAXIMUK Evghenii, MD
Procedeu de procesare a zerului
(54)
(57)
Invenţia se referă la industria produselor lactate, şi anume la un procedeu de procesare a
zerului.
Procedeul de procesare a zerului include colectarea zerului, răcirea până la temperatura
de 5…10oC, electroactivarea zerului în celula
catodică a unui electrolizor cu diafragmă cu
debitarea unei părţi a acestuia în celula anodică la o densitate a curentului de 10,0…20,0
mA/cm2, separarea spumei de zerul deproteinizat ce conţine lactoză şi lactuloză, după care
din spumă se separă concentratul proteicomineral, totodată electroactivarea zerului se
efectuează la temperatura de 5…50oC.
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Rezultatul constă în obţinerea unui produs
proteic cu un conţinut bogat de substanţe minerale şi a unui produs ce conţine lactoză şi
lactuloză.
Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for whey processing
The invention refers to the dairy industry,
namely to a process for whey processing.
The process for whey processing includes
collection of whey, cooling up to the temperature of 5…10°C, electroactivation of whey in
the cathodic chamber of a membrane electrolyzer with feeding of one part thereof into the
anodic chamber at a current density of
2
10,0…20,0 mA/cm , separation of foam from
the deproteinized whey containing lactose and
lactulose, afterwards from the foam is separated the proteic-mineral concentrate, at the
same time electroactivation of whey is carried
out at the temperature of 5…50°C.
The result consists in obtaining a proteic product with a rich content of mineral substances
and of a product containing lactose and lactulose.
Claims: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ переработки сыворотки
Изобретение относится к молочной промышленности, а именно к способу переработки сыворотки.
Способ переработки сыворотки включает
сбор сыворотки, охлаждение до 5…10oC,
электроактивацию сыворотки в катодной
камере мембранного электролизера с подачей одной ее части в анодную камеру
2
при плотности тока 10,0…20,0 mA/см , отделение пены от депротеинизированной
сыворотки, содержащей лактозу и лактулозу, после чего из пены отделяют белковоминеральный концентрат, при этом электроактивация сыворотки осуществляется
при температуре 5…50oC.
Результат состоит в получении белкового
продукта с большим содержанием минеральных веществ и продукта, содержащего
лактозу и лактулозу.
П. формулы: 2

(11)
(51)

3794 (13) F1
Int. Cl.: A23K 1/14 (2008.01)
A23K 1/18 (2008.01)
A23K 1/175 (2008.01)
A01F 25/02 (2006.01)
a 2008 0217
(21)
2008.08.07
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
MUNTEANU Andrei, MD; SAVIN Anatolie, MD;
(72)
ŢURCANU Ion, MD
Procedeu de pregătire a hranei comple(54)
mentare pentru animalele sălbatice
(57)
Invenţia se referă la producerea de nutreţuri
care pot fi utilizate pentru hrănirea complementară a animalelor sălbatice.
Procedeul include aşezarea în straturi a paielor de orz mărunţite şi a borhotului de mere
proaspăt, începând cu un strat de paie cu grosimea de 10 cm, iar următoarele straturi de
paie şi borhot de mere având grosimea de
5 cm, presărarea fiecărui strat de borhot de
mere cu un amestec de sare de bucătărie gemă iodată cu KIO3 şi clorură de cobalt, totodată componentele fiind luate în următorul raport,
% mas.:
paie de orz mărunţite
10,0...10,5
borhot de mere proaspăt
88,5...89,5
sare de bucătărie gemă iodată
0,3...0,5
cu KIO3
0,4...0,6.
clorură de cobalt
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for preparing additional feeding
for wild animals
The invention relates to the production of
feeds that can be used for additional feeding of
wild animals.
The process includes placement in layers of
the milled barley straw and of the fresh apple
pulp, beginning with a layer of straw having a
thickness of 10 cm with the subsequent layers
of straw and apple pulp having the thickness of
5 cm, powdering of each layer of apple pulp
with a mixture of table mineral salt iodated with
KIO3 and cobalt chloride, at the same time the
components are taken in the following ratio,
mass %:
milled barley straw
10.0...10.5
fresh apple pulp
88.5...89.5
table mineral salt iodated with
0.3...0.5
KIO3
cobalt chloride
0.4...0.6.
Claims: 1
*
*
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(54)
(57)

Способ приготовления подкормки для
диких животных
Изобретение относится к производству
кормов, которые могут быть использованы
для подкормки диких животных.
Способ включает укладку слоями измельченной ячменной соломы и свежего яблочного жома, начиная со слоя соломы толщиной 10 см с последующими слоями соломы
и яблочного жома толщиной 5 см, присыпку
каждого слоя яблочного жома смесью поваренной каменной соли йодированной
KIO3 и хлористого кобальта, при этом компоненты взяты в следующем соотношении,
мас. %:
солома ячменная измельченная
10,0…10,5
свежий яблочный жом
88,5…89,5
соль поваренная каменная
0,3…0,5
йодированная KIO3
кобальт хлористый
0,4…0,6.
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1, gradul II − 2, gradul III − 3; culoarea discului
nervului optic roz-pal − 0, pală parţial − 1, palidă−
2, surie − 3; conturul discului nervului optic clar −
0, edem medial − 1, edem incomplet − 2,
edem complet − 3; complicaţii perivasculare
lipsesc − 0, focare moi − 3, focare dure − 3,
hemoragii retiniene − 3; complicaţii vasculare
lipsesc − 0, pete Elschnig − 3, microanevrism −
3, tromboză venoasă − 3. Se sumează valorile
obţinute şi dacă suma este 3…5 se determină
retinopatie hipertensivă de gradul I, 6…13 – de
gradul II, 14…28 – de gradul III, mai mare sau
egală cu 29 − de gradul IV.
Revendicări: 1

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

3795 (13) F1
Int. Cl.: A61B 3/12 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
a 2007 0234
(21)
2007.08.30
(22)
(71)(73) CEPOIDA Petru, MD
CEPOIDA Petru, MD; CEBAN Cornelia, MD
(72)
Metodă de determinare a gradului de seve(54)
ritate al retinopatiei hipertensive
(57)
Invenţia se referă la medicină, şi anume la
oftalmologie şi este predestinată determinării
gradului de severitate al retinopatiei hipertensive.
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că
se stabilesc modificările diametrului şi ale formei arterelor şi venelor retinei, raportul arteriovenos, reflexul vascular, prezenţa angiosclerozei şi a semnului Salus-Gunn, culoarea
şi conturul discului nervului optic, complicaţiile
vasculare şi perivasculare. Apoi se apreciază
datele obţinute pornind de la următoarele valori: constricţia arterială lipseşte − 0, mai mică
de 25% − 1, de 25…50% − 2, mai mare de
50% − 3; dilataţia venoasă lipseşte − 0, mai
mică de 50% − 1, de 50…100% − 2, mai mare
de 100% − 3; forma arterială fără modificări −
0, sinuoasă unilateral − 1, sinuoasă bilateral −
2, caracter neuniform − 3; forma venoasă fără
modificări − 0, sinuoasă unilateral − 1, sinuoasă bilateral − 2, semnul Guist − 3; raportul
arteriovenos normal − 0, 1:2…1:3 − 1,
1:3…1:4 − 2, mai mare de 1:4 − 3; reflexul
vascular normal − 0, slab pronunţat − 1, moderat − 2, puternic − 3; angioscleroza lipseşte −
0, nesemnificativă − 1, sub aspect de sârmă
de cupru − 2, sub aspect de sârmă de argint −
3; semnul Salus-Gunn lipseşte − 0, gradul I −

*
* *
Method for determining the degree of severity of hypertensive retinopathy
The invention refers to medicine, namely ophthalmology and is meant for determining the
degree of severity of hypertensive retinopathy.
The method, according to the invention, consists in that there are established the modifications of the diameter and form of arteries and
retina veins, the arteriovenous ratio, the vascular reflex, the angiosclerosis, the Salus-Gunn’s
sign, the colour and border of the disk of optic
nerve, the vascular and perivascular complications. Then the obtained data are appreciated
reasoning from the following values: the arterial constriction is absent − 0, under 25% − 1,
of 25...50% − 2, above 50% − 3; the venous
dilatation is absent − 0, under 50% − 1, of
50...100% − 2, above 100% − 3; the arterial
form without modifications − 0, unilaterally
sinuous − 1, bilaterally sinuous − 2, of unequal
form − 3; the venous form without modifications − 0, unilaterally sinuous − 1, bilaterally
sinuous − 2, the Guist sign − 3; the arteriovenous ratio is normal − 0, 1:2...1:3 − 1, 1:3...1:4 −
2, >1:4 − 3; the vascular reflex is normal − 0,
weakly pronounced − 1, medium pronounced −
2, strongly pronounced − 3; the angiosclerosis
is absent − 0, nonessential − 1, in the form of
copper wire − 2, in the form of silver wire − 3;
the Salus-Gunn’s sign is absent − 0, I-st degree − 1, II-nd degree − 2, III-rd degree − 3;
the colour of the disk of optic nerve is palepink − 0, partially pale − 1, pale − 2, grayish −
3; the border of the disk of optic nerve is clear −
0, medial edema − 1, incomplete edema − 2,
complete edema − 3; the perivascular complications are absent − 0, soft focuses − 3, hard
focuses − 3, retina hemorrhages − 3; the vascular complications are absent − 0, Elschnig
spots − 3, microaneurysm − 3, the venous
thrombosis − 3. There are summed the ob-
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tained values and if the sum is equal to 3...5 it
is determined the hypertensive retinopathy of
I degree, 6...13 − of II-nd degree, 14...28 − of
III-rd degree, above or equal to 29 − of IV-th
degree.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод определения степени тяжести гипертонической ретинопатии
Изобретение относится к медицине, а
именно к офтальмологии и предназначено
для определения степени тяжести гипертонической ретинопатии.
Метод, согласно изобретению, заключается
в том, что определяют изменения диаметра
и формы артерий и вен сетчатки, артериовенозное соотношение, сосудистый рефлекс, склероз сосудов, симптом СалюсаГунна, цвет и контур диска зрительного
нерва, периваскулярные и сосудистые осложнения. Затем полученные данные оценивают, исходя из следующих значений:
сужения артерий нет – 0, меньше 25% − 1,
25…50% − 2, больше 50% − 3; расширение
вен отсутствует − 0, меньше 50% − 1,
50…100% − 2, больше 100% − 3; форма
артерий без изменений − 0, извилистые с
одной стороны − 1, извилистые с двух сторон − 2, неодинаковой формы − 3; форма
вен без изменений − 0, извилистые с одной
стороны − 1, извилистые с двух сторон − 2,
симптом Гвиста − 3; артериовенозное соотношение равное норме − 0, 1:2...1:3 − 1,
1:3...1:4 − 2, > 1:4 − 3; сосудистый рефлекс
в норме − 0, слабовыраженный − 1, средневыраженный − 2, сильновыраженный − 3;
склероз сосудов отсутствует − 0, незначительный − 1, в виде медной проволоки − 2,
в виде серебряной проволоки − 3; симптом
Салюса-Гунна отсутствует − 0, первой степени − 1, второй степени − 2, третьей степени − 3; цвет диска зрительного нерва
бледно-розовый − 0, частично бледный − 1,
бледный − 2, сероватый − 3; контур диска
зрительного нерва чёткий − 0, медиальный
отёк − 1, неполный отёк − 2, полный отёк 3; периваскулярные осложнения отсутствуют − 0, мягкие очаги − 3, твёрдые очаги − 3,
геморрагии сетчатки − 3; сосудистые осложнения отсутствуют − 0, пятна Эльшнига
− 3, микроаневризма − 3, венозный тромбоз
− 3. Складывают полученные значения, и
если их сумма равна 3...5, то определяют I
стадию гипертонической ретинопатии, 6...13
− II стадию, 14...28 − III стадию, больше или
равно 29 − IV стадию.
П. формулы: 1
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(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
BOROVIC Djina, MD; BENDELIC Eugen, MD;
(72)
LISII Leonid, MD; HORNEŢ Vladimir, MD;
BOROVIC Ecaterina, MD
VOZIANU Maria
(74)
Metodă de apreciere a rezultatului trata(54)
mentului chirurgical al glaucomului primar
cu unghi deschis
(57)
Invenţia se referă la medicină, în special la o
metodă de apreciere a rezultatului tratamentului chirurgical al glaucomului primar cu unghi
deschis.
Metodа revendicată constă în colectarea lacrimii din unghiul extern al fantei palpebrale,
determinarea activităţii prekallikreinei, kallikreinei şi a raportului dintre ele înainte de operaţie
şi peste o lună după operaţie. În cazul în care
activitatea kallikreinei descreşte cu 10…14%,
iar raportul prekallikreină/kallikreină creşte cu
5…17% faţă de indicii determinaţi înainte de
operaţie, se apreciază rezultat pozitiv al tratamentului chirurgical. În cazul în care activitatea
kallikreinei nu descreşte, iar raportul prekallikreină/kallikreină nu creşte faţă de indicii determinaţi înainte de operaţie până la valoarea
normei fiziologice, care constituie respectiv
188,22±4,9 μM/min/l şi 2,98 ±0,01 μM/min/l, se
apreciază rezultat negativ al tratamentului chirurgical.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for estimating the result of surgical
treatment of the primary open-angle glaucoma
The invention refers to medicine, particularly to
a method for estimating the result of surgical
treatment of the primary open-angle glaucoma.
The claimed method consists in the tear sampling from the external angle of palpebral fissure, determining the prekallikrein, kallikrein
activity and the ratio between them before
operation and within a month after operation.
When the kallikrein activity decreases by
10...14% and the prekallikrein/kallikrein ratio
increases by 5...17% in respect of indexes
determined before operation, it is estimated a
positive result of the surgical treatment. When
the kallikrein activity does not decrease and
the prekallikrein/kallikrein ratio does not in-
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lui chirurgical al glaucomului primar cu unghi
deschis.
Metodа revendicată constă în colectarea lacrimii din unghiul extern al fantei palpebrale,
determinarea activităţii enzimei de conversie a
angiotensinei înainte de operaţie şi peste o
lună după operaţie. În cazul în care activitatea
enzimei de conversie a angiotensinei descreşte cu 22…24% faţă de indicele determinat
înainte de operaţie, se apreciază rezultat pozitiv al tratamentului chirurgical, iar când activitatea enzimei de conversie a angiotensinei nu
descreşte faţă de indicele determinat înainte
de operaţie până la valoarea normei fiziologice, care constituie 31,10±0,78 μM/min/l, se
apreciază rezultat negativ al tratamentului chirurgical.

crease in respect of indexes determined before operation up to the physiological norm
level, constituting respectively 188,22±4,9
µM/min/l and 2,98±0,01 µM/min/l, it is estimated a negative result of the surgical treatment.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод оценки результата хирургического лечения первичной глаукомы с открытым углом
Изобретение относится к медицине, в частности к методу оценки результата хирургического лечения первичной глаукомы с открытым углом.
Заявленный метод заключается в заборе
слезы из наружного угла глазной щели, определении активности прекалликреина, калликреина и их соотношения перед операцией и через месяц после операции. В случае,
когда активность калликреина понижается
на 10…14%, а соотношение прекалликреин/калликреин повышается на 5…17% по
отношению к показателям, определенным
до операции, оценивают положительный
результат хирургического лечения. В случае, когда активность калликреина не понижается, а соотношение прекалликреин/калликреин не повышается по отношению к показателям, определенным до операции, до уровня физиологической нормы,
которая
составляет
соответственно
188,22±4,9 мкМ/мин/л и 2,98±0,01 мкМ/
мин/л, оценивают отрицательный результат
хирургического лечения.

Revendicări: 1

(54)

(57)

П. формулы: 1
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3797 (13) F1
Int. Cl.: A61B 5/00 (2006.01)
C12Q 1/37 (2006.01)
a 2008 0194
(21)
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(22)
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
BOROVIC Djina, MD; BENDELIC Eugen, MD;
(72)
LISII Leonid, MD; HORNEŢ Vladimir, MD;
BOROVIC Ecaterina, MD
VOZIANU Maria
(74)
Metodă de apreciere a rezultatului trata(54)
mentului chirurgical al glaucomului primar
cu unghi deschis
(57)
Invenţia se referă la medicină, în special la o
metodă de apreciere a rezultatului tratamentu-

*
* *
Method for estimating the result of surgical
treatment of the primary open-angle glaucoma
The invention relates to medicine, particularly
to a method for estimating the result of surgical
treatment of the primary open-angle glaucoma.
The claimed method consists in the tear sampling from the external angle of palpebral fissure, determining the angiotensin converting
enzyme activity before operation and within a
month after operation. When the angiotensin
converting enzyme activity decreases by
22...24% in respect of the index determined
before operation, it is estimated a positive result of the surgical treatment, and when the
angiotensin converting enzyme activity does
not decrease in respect of the index determined before operation up to the physiological
norm level, constituting 31,10±0,78 µM/min/l, it
is estimated a negative result of the surgical
treatment.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод оценки результата хирургического лечения первичной глаукомы с открытым углом
Изобретение относится к медицине, в частности к методу оценки результата хирургического лечения первичной глаукомы с открытым углом.
Заявленный метод заключается в заборе
слезы из наружного угла глазной щели, определении активности ангиотензин превращающего фермента перед операцией и
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через месяц после операции. В случае,
когда активность ангиотензин превращающего фермента понижается на 22…24% по
отношению к показателю, определенному
до операции, оценивают положительный
результат хирургического лечения, а когда
активность ангиотензин превращающего
фермента не понижается до уровня физиологической нормы, которая составляет
31,10±0,78 мкМ/мин/л по отношению к показателю, определенному до операции, оценивают отрицательный результат хирургического лечения.

o stare după laserocoagulare de baraj efectuată cu mai mult de 2 luni înainte de naştere, la
ultrasonografia globului ocular sunt opacităţi
fine în corpul vitros şi limitele biometrice ale
globului ocular sunt de 25…26 mm, se recomandă naştere pe cale fiziologică cu reducerea efortului fizic în perioada a doua a travaliului; dacă se determină acuitatea vizuală scăzută cu cel mult 0,4, indicele de refracţie mărit cu
0,5…2,5 D, la evaluarea câmpului vizual sunt
sesizate 100…112 puncte, la examenul
biomicroscopic nu sunt dereglări esenţiale ale
segmentului anterior, dar sunt modificări la
fundul de ochi sub formă de degenerescenţe
corioretiniene, care necesită laserocoagulare
de baraj sau este o stare după laserocoagulare de baraj efectuată cu cel mult 2 luni
înainte de naştere, la ultrasonografia globului
ocular sunt flocoane masive în corpul vitros şi
limitele biometrice ale globului ocular depăşesc 26 mm, se recomandă naştere pe cale
fiziologică cu excluderea efortului fizic în perioada a doua a travaliului.

П. формулы: 1
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Metodă de stabilire a conduitei naşterii la
(54)
gravidele cu miopie
(57)
Invenţia se referă la medicină, în special la
oftalmologie şi obstetrică şi poate fi utilizată
pentru investigarea femeilor gravide cu miopie
cu scop de stabilire a conduitei naşterii pentru
profilaxia complicaţiilor vederii după naştere.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se apreciază acuitatea vizuală, se efectuează autorefractokeratometria, se apreciază câmpul vizual
după numărul de puncte sesizate din 120, se
efectuează biomicroscopia, oftalmoscopia şi
ultrasonografia cu biometria globului ocular, şi
în cazul în care nu se depistează acuitatea
vizuală scăzută, indicele de refracţie miopic
este mărit cu cel mult 0,5 D, câmpul vizual fără
dereglări, la examenul biomicroscopic segmentul anterior şi la examenul oftalmoscopic
fundul de ochi fără modificări, la ultrasonografie globul ocular fără modificări organice şi cu
limitele biometrice până la 25 mm, se recomandă naştere pe cale fiziologică; dacă se
determină acuitatea vizuală scăzută cu cel
mult 0,2, indicele de refracţie mărit cu 0,5…1,0
D, la evaluarea câmpului vizual sunt sesizate
110…112 puncte, la examenul biomicroscopic
sunt dereglări neesenţiale ale segmentului
anterior, sunt modificări la fundul de ochi sub
formă de degenerescenţe corioretiniene, care
nu necesită laserocoagulare de baraj sau este
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Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for determining the labor management to pregnants with myopia
The invention refers to medicine, particularly
ophthalmology and obstetrics and can be used
for investigation of pregnant women with myopia with the purpose of establishing the labor
management for prophylaxis of postnatal vision complications.
Summary of the invention consists in that it is
determined the visual acuity, it is carried out
the autorefractokeratometry, it is determined
the visual field according to the number of tangible points from 120, it is carried out the
biomicroscopy, ophthalmoscopy and ultrasonography with the biometry of eyeball, and
in the event that it is not revealed the weak
visual acuity, the coefficient of myopic refraction is increased by at most 0,5 D, the visual
field without disorders, at the biomicroscopic
examination the anterior segment and at the
ophthalmoscopic examination the fundus of
eye without disorders, at the ultrasonography
the eyeball without organic modifications and
with the biometric limits up to 25 mm, it is recommended the physiological labor; if it is determined the weak visual acuity by at most 0,2,
the coefficient of refraction is increased by
0,5...1,0 D, at the estimation of the visual field
there are tangible 110...112 points, at the
biomicroscopic examination there are non-
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essential modifications of the anterior segment, there are modifications of the fundus of
eye in the form of chorioretinal degenerations,
which do not need the barrier laserocoagulation or there is a state after barrier laserocoagulation carried out more than 2 months before labor, at the ultrasonocraphy of the fundus
of eye there is a fine opacity of vitreous body
and the limits of the eyeball are of 25...26 mm,
it is recommended the physiological labor with
reduction of the physical activity in the second
period of labor; if it is determined the weak
vision acuity by at most 0,4, the coefficient of
refraction is increased by 0,5...2,5 D, at the
estimation of the vision field there are tangible
100...112 points, at the biomicroscopic examination there are not essential modifications of
the anterior segment, but there are modifications of the fundus of eye in the form of chorioretinal degenerations, which need barrier laserocoagulation or there is a state after barrier
laserocoagulation carried out more than 2
months before labor, at the ultrasonography of
the eyeball there are marked opacities in the
vitreous body and the biometric limits of the
eyeball exceed 26 mm, it is recommended the
physiological labor with exclusion of the physical activity in the second period of labor.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод определения способа ведения
родов у беременных с близорукостью
Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии и акушерству и может быть использовано для исследования
беременных женщин с близорукостью с
целью установления способа ведения родов для профилактики послеродовых осложнений зрения.
Сущность изобретения состоит в том, что
определяют остроту зрения, выполняют ауторефрактокератометрию, определяют поле
зрения по числу осязаемых пунктов из 120,
выполняют биомикроскопию, офтальмоскопию и ультразвуковое исследование с биометрией глазного яблока, в случае если не
выявляют пониженную остроту зрения, коэффициент миопического преломления
увеличен менее чем на 0,5 D, поле зрения
без нарушений, при биомикроскопическом
исследовании передний сегмент и при офтальмоскопическом исследовании глазное
дно без нарушений, при ультразвуковом
исследовании глазное яблоко без органических изменений и с биометрическими
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пределами до 25 мм, рекомендуют физиологические роды; если определяют остроту
зрения пониженную менее чем на 0,2, коэффициент преломления увеличен на
0,5…1,0 D, при определении поля зрения
осязаемы 110…112 пунктов, при биомикроскопическом исследовании есть невыраженные изменения переднего сегмента,
изменения глазного дна в виде хориоретинальных дегенераций, которые не требуют
барьерной лазерокоагляции или имеется
состояние после выполненной более 2-х
месяцев до родов барьерной лазерокоагуляции, при ультразвуковом исследовании
глазного яблока есть невыраженное помутнение в стекловидном теле и биометрические пределы глазного яблока 25…26 мм,
рекомендуют физиологические роды с
уменьшением физической нагрузки во втором периоде родов; если определяют остроту зрения пониженную менее чем на 0,4,
коэффициент преломления увеличен на
0,5…2,5 D, при определении поля зрения
осязаемы 100…112 пунктов, при биомикроскопическом исследовании нет выраженных
изменений переднего сегмента, но есть
изменения глазного дна в виде хориоретинальных дегенераций, которые требуют
барьерной лазерокоагуляции или имеется
состояние после выполненной менее чем
за 2 месяца до родов барьерной лазерокоагуляции, при ультразвуковом исследовании
глазного яблока есть выраженные помутнения в стекловидном теле и биометрические
пределы глазного яблока более 26 мм, рекомендуют физиологические роды с исключением физической нагрузки во втором периоде родов.
П. формулы: 1

(11)
3799 (13) F1
(51)
Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01)
(21)
a 2008 0254
(22)
2008.10.03
(71)(73) STRAJESCU Gheorghe, MD
(72)
STRAJESCU Gheorghe, MD; LIPOVANU Vasile, MD; CRUDU Oleg, MD; STRAJESCU
Lucia, MD
(54)
Autotransplant şi metodă de plastie a traheii cu stenoză
(57)
Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgie şi poate fi utilizată pentru plastia porţiunii cervicale a traheii cu stenoză după închiderea traheostomelor.
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но для пластики шейного отдела трахеи со
cтенозом после закрытия трахеостом.
Аутотрансплантат для пластики трахеи со
стенозом препарирован из ребра и содержит полоску из периоста с участком кости
со всеми слоями, в форме ромба, расположенного в центре полоски.
Метод пластики трахеи со стенозом состоит
в том, что больного интубируют эндотрахеальной трубкой до стенозированного
участка, эксцизируют стенозированный участок в форме ромба в зоне 1…2 трахеальных колец, затем эндотрахеальную трубку
вводят ниже раны и надувают ее воздушный баллончик, готовят упомянутый аутотрансплантат, а именно с костным участком
в форме ромба, идентичных размеров с
эксцизированным стенозированным участком, костный участок аутотрансплантата
вводят в рану трахеи и ушивают, а полоску
периоста накладывают снаружи вокруг трахеи и ушивают.

Autotransplantul pentru plastia traheii cu stenoză este preparat din coastă şi conţine o fâşie de periost cu o porţiune de os cu toate
straturile de forma unui romb amplasat în centrul fâşiei.
Metoda de plastie a traheii cu stenoză constă
în aceea că bolnavul se intubează cu tubul
endotraheal până la porţiunea stenozată, se
excizează porţiunea stenozată în formă de
romb pe o zonă de 1…2 inele traheale, apoi
tubul endotraheal se introduce mai jos de plagă şi se umflă balonaşul lui de aer, se pregăteşte autotransplantul menţionat, şi anume cu
porţiunea de os în formă de romb de dimensiuni identice cu porţiunea stenozată excizată,
porţiunea de os a autotransplantului se introduce în plaga traheii şi se suturează, iar fâşia
de periost se aplică din exterior în jurul traheii
şi se suturează.
Revendicări: 2
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Autograft and method for tracheoplasty
with stenosis
The invention relates to medicine, particularly
surgery and can be used for plasty of cervical
part of trachea with stenosis after closure of
tracheostomes.
The autograft for tracheoplasty with stenosis is
prepared from rib and comprises a stria of
periosteum with a portion of bone with all layers in the form of a rhomb placed in the center
of the stria.
The method for tracheoplasty with stenosis
consists in that the patient is intubated with the
endotracheal tube up to the stenotic portion, it
is excised the stenotic portion in the form of
rhomb in a zone of 1…2 tracheal rings, then
the endotracheal tube is introduced below the
wound and it is inflated its air ball, it is prepared the above-mentioned autograft, namely
with the bone portion in the form of rhomb of
identical dimensions with the excised stenotic
portion, the bone portion of the autograft is
introduced into the trachea wound and is sutured, and the stria of periosteum is applied on
the outside around the trachea and is sutured.
Claims: 2
Fig.: 3

(54)
(57)
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*
* *
Аутотрансплантат и метод пластики
трахеи со стенозом
Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии и может быть использова-

П. формулы: 2
Фиг.: 3
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Exoproteză pentru suplinirea defectelor
(54)
maxilo-faciale
(57)
Invenţia se referă la medicină, în special la
stomatologia ortopedică, şi este destinată pentru suplinirea defectelor maxilo-faciale.
Exoproteza pentru suplinirea defectelor maxilo-faciale include un obturator (1) executat din
masă acrilică, modelat pentru suplinirea defectelor ţesuturilor moi şi osoase ale regiunii faciale respective, şi o epiteză (2) din masă
siliconică pentru suplinirea defectelor cutanate,
astfel, încât obturatorul (1) şi epiteza (2) formează un tot întreg. Totodată, obturatorul (1)
este executat în formă de trunchi de piramidă
cavă cu trei feţe laterale, iar în fiecare faţă
laterală (3), (4), (5) este executată o tăietură.
Prima faţă (3) este modelată paralel septului
nazal. A doua faţă (4) este modelată paralel
peretelui inferior al orbitei, iar tăietura este
executată la nivelul pachetului vasculonervos
suborbital. A treia faţă (5) este modelată la
nivel şi paralel cu palatul dur, iar în colţurile (6)
ei sunt amplasate locaşuri (7) pentru elemen-
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ких тканей и костей соответствующей лицевой области, и эпитез (2) из силиконовой
массы для замещения кожных дефектов,
таким образом, что обтуратор (1) и эпитез
(2) образуют единое целое. При этом, обтуратор (1) выполнен в форме усечённой пустотелой трёхгранной пирамиды, а в каждой
боковой грани (3), (4), (5) сделан вырез.
Первая грань (3) смоделирована параллельно носовой перегородке. Вторая грань
(4) смоделирована параллельно нижней
стенке глазницы, а вырез сделан на уровне
нижнеорбитального сосудисто-нервного пучка. Третья грань (5) смоделирована на
уровне и параллельно твёрдому нёбу, а в
её углах (6) установлены гнёзда (7) для
фиксирующих элементов. Усечённая верхушка (8) пирамиды направлена в сторону
нижней носовой раковины, а основание (9)
пирамиды повторяет рельеф формы лица.
На наружной стороне эпитеза (2), в области
нижней стенки глазницы установлено, по
меньшей мере, одно гнездо для фиксирующего элемента.

tele de fixare. Vârful (8) secţionat al piramidei
este orientat spre cornetul nazal inferior, iar
baza (9) piramidei repetă relieful formei feţei.
Pe suprafaţa externă a epitezei (2), în regiunea peretelui inferior al orbitei este amplasat
cel puţin un locaş pentru elementele de fixare.
Revendicări: 2
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Exoprosthesis for replacement of maxillofacial defects
The invention refers to medicine, particularly
orthopedic dentistry and is meant for replacement of maxillofacial defects.
The exoprosthesis for replacement of maxillofacial defects comprises an obturator (1),
made of acrylic mass, simulated for replacement of soft tissues and bones of the corresponding facial region, and an epithesis (2) of
silicone mass for replacement of cutaneous
defects, so that the obturator (1) and the epithesis (2) form a single whole. At the same
time, the obturator (1) is made in the form of
truncated hollow trihedral pyramid, and into
each lateral face (3), (4), (5) is made a cutout.
The first face (3) is simulated parallel to the
nasal septum. The second face (4) is simulated parallel to the inferior wall of orbit, and
the cutout is made at the level of the suborbital
neurovascular fascicle. The third face (5) is
simulated at the level of and parallel to the
hard palate, and into its angles (6) there are
installed seats (7) for the locating fixtures. The
truncated vertex (8) of pyramid is directed towards the inferior nasal turbinate, and the
base (9) of pyramid repeats the facial form
relief. On the outer surface of the epithesis (2),
in the region of the inferior wall of orbit it is
placed at least a seat for the locating fixtures.

П. формулы: 2
Фиг.: 4

Claims: 2
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Экзопротез для замещения челюстнолицевых дефектов
Изобретение относится к медицине, в частности к ортопедической стоматологии и
предназначено для замещения челюстнолицевых дефектов.
Экзопротез для замещения челюстнолицевых дефектов содержит обтуратор (1),
выполненный из акриловой массы, смоделированный для замещения дефектов мяг-

(11)
(51)

3801 (13) F1
Int. Cl.: A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/21 (2006.01)
A61K 8/25 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
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A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61K 8/99 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61K 36/26 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
a 2007 0278
(21)
2007.10.11
(22)
(71)(73) FALA Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD
FALA Valeriu, MD; FALA Valentina, MD; RU(72)
DIC Valeriu, MD; PARII Angela, MD
Pastă de dinţi pentru îndepărtarea tartrului
(54)
dentar (variante)
(57)
Invenţia se referă la medicină, şi anume la
substanţele de îngrijire a cavităţii bucale şi
este destinată pentru preîntâmpinarea formării
şi îndepărtarea tartrului dentar.
Pasta de dinţi pentru îndepărtarea tartrului
dentar include următoarele componente în
raportul, % mas.: substanţă abrazivă
13,5...25,0; agent de structură 0,50...2,00;
agent de umectare 21,0...62,0; substanţă superficial activă 0,50...2,00; sare perofosfatică
cu solubilitate înaltă a unui metal alcalin, care
conţine ion pirofosfatic 0,10...1,50; conservant
0,20...0,70; compoziţie aromatică 0,60...1,30;
edulcorant 0,02...0,15; sursă de ioni de calciu
0,20...3,50; citrat de zinc 0,05...0,20; extract
din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina
platensis calculat pentru substanţă uscată
0,05...0,50; extract de Flores calendule calculat pentru substanţă uscată 0,50...3,00 şi extract din rădăcini de Armoracia rusticana Lam
calculat pentru substanţă uscată 0,05...0,50
sau combinaţia lor şi apă potabilă – restul.

platensis cyanobacterium strain calculated for
dry substance 0.05...0.50; extract of Flores
calendule calculated for dry substance
0.50...3.00; extract of Armoracia rusticana Lam
roots calculated for dry substance 0.05...0.50
or combination thereof and potable water – the
rest.
Claims: 15

(54)
(57)

Revendicări: 15

П. формулы: 15

*
(54)
(57)
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* *
Toothpaste for dental tartar removal (variants)
The invention refers to medicine, particularly to
means for oral cavity care and is meant for
preventing formation and removal of dental
tartar.
The toothpaste for dental tartar removal includes the following components in the ratio,
mass %: abrasive excipient 13.5...25.0; structure former 0.50...2.00; wetting agent
21.0...62.0; surface-active material 0.50...2.00;
highly soluble pyrophosphate salt of an alkaline metal, containing pyrophosphate ion
0.10...1.50; preservative 0.20...0.70; aromatic
composition
0.60...1.30;
flavor
additive
0.02...0.15; calcium ion source 0.20...3.50;
zinc citrate 0.05...0.20; extract from Spirulina

*
* *
Зубная паста для удаления зубного камня (варианты)
Изобретение относится к медицине, в частности к средствам для ухода за полостью
рта и предназначено для предотвращения
образования и удаления зубного камня.
Зубная паста для удаления зубного камня
включает следующие компоненты при соотношении, мас.%: абразивный наполнитель
13,5…25,0; структурообразователь 0,50…2,00;
увлажнитель 21,0…62,0; поверхностноактивное вещество 0,50…2,00; высокорастворимую пирофосфатную соль щелочного
металла, содержащую пирофосфатный ион
0,10…1,50; консервант 0,20…0,70; ароматическую композицию 0,60…1,30; вкусовую
добавку 0,02…0,15; источник ионов кальция
0,20…3,50; цитрат цинка 0,05…0,20; экстракт из биомассы штамма цианобактерии
Spirulina platensis из расчета на сухое вещество 0,05…0,50; экстракт Flores calendule
из расчета на сухое вещество 0,50… 3,00;
экстракт корней Armoracia rusticana Lam из
расчета на сухое вещество 0,05…0,50 или
их комбинацию и воду питьевую – остальное.

(11)
(51)

3802 (13) F1
Int. Cl.: A61K 31/4184 (2006.01)
A61D 7/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
a 2007 0320
(21)
2007.11.22
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ, MD
BONDARI Lidia, MD; COŞMAN Sergiu, MD
(72)
Metodă de tratament al dicroceliozei la
(54)
ovine
(57)
Invenţia se referă la agricultură şi poate fi utilizată în medicina veterinară.
Metoda de tratament al dicroceliozei la ovine
include administrarea perorală a fenbendazolului în amestec cu nutreţurile concentrate.
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Fenbendazolul se amestecă preventiv cu un
premix mineralo-vitaminic în următorul raport
al componentelor, g/kg:
fenbendazol
45…55
Zn
0,348...0,350
Mn
2,718...2,720
Co
0,019...0,020
Se
0,014...0,015
I
0,050...0,052
vitamina A
250 000 UI
60 000 UI
vitamina D3
vitamina E
0,075...0,080
antioxidant
6,3...6,5
umplutură
restul,
care se administrează în doză de 20 g/cap pe
zi timp de 7 zile, după care se administrează
premixul mineralo-vitaminic în amestec cu
nutreţurile concentrate, timp de 23 de zile.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea eficacităţii tratamentului, normalizarea funcţiei hematopoietice a ficatului şi a metabolismului proteic.

(54)
(57)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for treating dicroceliosis to sheep
The invention refers to agriculture and can be
used in the veterinary medicine.
The method for treating dicroceliosis to sheep
includes the peroral administration of phenbendazole in the mixture with the concentrated
fodders. The phenbendazole is preliminarily
mixed with a mineral-vitaminic premix in the
following component ratio, g/kg:
phenbendazole
45…55
Zn
0,348…0,350
Mn
2,718…2,720
Co
0,019…0,020
Se
0,014…0,015
I
0,050…0,052
vitamin A
250 000 IU
vitamin D3
60 000 IU
vitamin E
0,075…0,080
antioxidant
6,3…6,5
filler
the rest,
which is administered in a dose of 20 g/head a
day during 7 days, afterwards it is administerred the mineral-vitaminic premix in the mixture
with the concentrated fodders during 23 days.
The result of the invention consists in increasing the efficiency of treatment, normalization of
hematopoietic function of the liver and of protein metabolism.
Claims: 1
*
*

*

Метод лечения дикроцелиоза овец
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в ветеринарии.
Метод лечения дикроцелиоза овец включает пероральное введение фенбендазола в
смеси с концентрированными кормами.
Фенбендазол предварительно смешивают с
витаминно-минеральным премиксом в следующем соотношении компонентов, г/кг:
фенбендазол
45…55
Zn
0,348...0,350
Mn
2,718...2,720
Co
0,019...0,020
Se
0,014...0,015
I
0,050...0,052
витамин A
250 000 МE
витамин D3
60 000 МE
витамин E
0,075...0,080
aнтиоксидант
6,3...6,5
наполнитель
остальное,
который вводят в дозе 20 г на 1 гол. в день
в течение 7 дней, после чего вводят витаминно-минеральный премикс в смеси с
концентрированными кормами в течение 23
дней.
Результат изобретения состоит в увеличении эффективности лечения, нормализации
кроветворной функции печени и белкового
обмена.
П. формулы: 1

(11)
(51)

3803 (13) F1
Int. Cl.: A61K 35/00 (2006.01)
A61K 35/12 (2006.01)
A61K 35/30 (2006.01)
A61K 35/32 (2006.01)
A61K 35/407 (2006.01)
A61K 35/50 (2006.01)
A61K 35/54 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
a 2008 0096
(21)
2008.03.31
(22)
(71)(72)(73) HADJIU Svetlana, MD
Metodă de tratament al hiperchineziilor la
(54)
copii
(57)
Invenţia se referă la medicină, în special la
neurologie, pediatrie, reflexoterapie şi poate fi
utilizată pentru tratamentul copiilor cu hiperchinezii.
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că
pacientului i se administrează per os preparatele Lymphomyosot, Berberis-Homaccord, Gel-
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semium-Homaccord câte 5…10 picături de 3
ori pe zi în decurs de 1…2 luni şi sublingual
Nervoheel câte 1 pastilă de 3 ori pe zi timp de
1...3 luni, Spascupreel şi Spigelon câte 1 pastilă de 3 ori pe zi timp de 1...2 luni. Începând
cu a doua săptămână de tratament, se introduc subcutanat preparatele Cerebrum compositum N câte 2,2 ml, Traumeel S câte 2,2 ml,
Placenta compositum câte 2,2 ml, Coenzyme
compositum câte 2,2 ml, Ubichinon compositum câte 2,2 ml, de 1...2 ori pe săptămână în
regiunea punctelor biologic active E 36, 40, 44;
G 11, 14, 18; MC 6; RP 6, 9; C 5, 7; V 1, 6, 10,
11, 15, 60, 62, 63, 64; VB 1, 16, 20, 41; T 2, 3,
16, 17, 21, 22; IG 3; TR 23; P 3, 7 timp de 5
săptămâni, totodată în fiecare punct biologic
activ se introduce un singur preparat medicamentos menţionat, iar fiecare preparat se introduce în 3…5 puncte.

(54)
(57)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method of treating hyperkinesia of children
The invention refers to medicine, namely neurology, pediatry, reflexotherapy and can be
used for treating children with hyperkinesiae.
The method, according to the invention, consists in that the patient is administered per os
the preparations Lymphomyosot, BerberisHomaccord, Gelsemium-Homaccord 5-10
drops 3 times a day during 1...2 months and
sublingually Nervoheel 1 pill 3 times a day
during 1...3 months, Spascupreel and Spigelon
1 pill 3 times a day during 1...2 months. Beginning with the second week of treatment there
are subcutaneously introduced the preparations Cerebrum compositum N 2,2 ml, Traumeel S 2,2 ml, Placenta compositum 2,2 ml,
Coenzyme compositum 2,2 ml, Ubichinon
compositum 2,2 ml, 1...2 times a week in the
region of biologically active points E 36, 40,
44; G 11, 14, 18; MC 6; RP 6, 9; C 5, 7; V 1, 6,
10, 11, 15, 60, 62, 63, 64; VB 1, 16, 20, 41; T
2, 3, 16, 17, 21, 22; IG 3; TR 23; P 3, 7 during
5 weeks, at the same time in each biologically
active point is introduced a single indicated
medicinal preparation and each preparation is
introduced in 3...5 points.
Claims: 1
*
*
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Метод лечения гиперкинезов у детей
Изобретение относится к медицине, а
именно к неврологии, педиатрии, рефлексотерапии и может быть использовано для
лечения детей с гиперкинезами.
Метод, согласно изобретению, заключается
в том, что пациенту вводят per os препараты Лимфомиозот, Берберис-Гомаккорд,
Гельземиум-Гомаккорд по 5…10 капель 3
раза в день, в течение 1…2 месяцев и сублингвально Нервохель по 1 таблетке 3 раза
в день 1…3 месяца, Спаскупрель и Спигелон по 1 таблетке 3 раза в день 1…2 месяца. Начиная со второй недели лечения,
вводят подкожно препараты Церебрум композитум Н по 2,2 мл, Траумель С по 2,2 мл,
Плацента композитум по 2,2 мл, Коензим
композитум по 2,2 мл, Убихинон композитум по 2,2 мл, 1…2 раза в неделю в область биологически активных точек E 36,
40, 44; G 11, 14, 18; MC 6; RP 6, 9; C 5, 7; V
1, 6, 10, 11, 15, 60, 62, 63, 64; VB 1, 16, 20,
41; T 2, 3, 16, 17, 21, 22; IG 3; TR 23; P 3, 7
в течение 5 недель, при этом в каждую
биологически активную точку вводят только
один указанный лекарственный препарат и
каждый препарат вводят в 3…5 точек.
П. формулы: 1

(11)
(51)

3804 (13) F1
Int. Cl.: A61M 27/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
a 2008 0187
(21)
2008.07.08
(22)
(71)(73) BOBU Victor, MD
(72)
BOBU Victor, MD; TĂNASE Adrian, MD;
EŞANU Constantin, MD; GUŢU Constantin,
MD; CARAION Vladimir, MD; IPATII Boris,
MD; CHIRIŢA Lilia, MD; PLEŞCA Eduard, MD;
EŞANU Artur, MD
Metodă de drenare endouretrală în operaţii
(54)
urologice la organele etajului inferior
(57)
Invenţia se referă la medicină, şi anume la
urologie şi poate fi utilizată pentru profilaxia
complicaţiilor postoperatorii după intervenţii
urologice cu o drenare endouretrală la prostată
sau uretră.
Esenţa invenţiei constă în aceea că după efectuarea intervenţiei urologice prin meatul uretral
şi vezica urinară în plaga operatorie se introduc concomitent o sondă Foley cu trei canale
şi o sondă cu un singur canal cu orificii laterale
cu suturarea capetelor lor distale de piele.
Apoi prin primul canal al sondei Foley se pompează în balonaşul ei, care se află în vezica
urinară, un lichid steril, iar prin al doilea canal
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ми отверстиями с ушиванием их дистальных концов за кожу. Затем через первый
канал зонда Фолея нагнетают в его баллончик, который находится в мочевом пузыре,
стерильную жидкость, а через второй канал
вводят антисептический раствор, причем
через второй зонд вводят гемостатический
раствор, закрывают оба зонда на 30…40
мин до приостановления кровотечения,
затем их открывают и пассивно удаляют
использованные растворы, после чего повторно вводят антисептический раствор,
процедуру повторяют 3…4 раза в день, в
течение 6…7 дней.

se introduce o soluţie antiseptică, totodată prin
a doua sondă se introduce o soluţie hemostatică, se închid ambele sonde pentru 30…40
min până la stoparea hemoragiei, apoi ele se
deschid şi se elimină pasiv soluţiile utilizate,
după care se introduce repetat soluţie antiseptică, procedura se repetă de 3…4 ori pe zi,
timp de 6…7 zile.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for endourethral drainage in
urological lower floor organs operations
The invention refers to medicine, namely urology and can be used for prophylaxis of postoperative complications after urological interventions with endourethral drainage of prostate and urethra.
Summary of the invention consists in that after
carrying out the urological interventions
through the urethral meatus and urinary bladder into the operative wound is concomitantly
introduced a Foley probe with three channels
and a probe with one channel with lateral
holes with suture of their distal ends to the
skin. Then through the first channel of the
Foley probe it is pumped into its ball, which is
situated in the urinary bladder, a sterile liquid,
and through the second channel it is introduced an antiseptic solution, at the same time
through the second probe it is introduced a
hemostatic solution, there are closed both
probes for 30…40 min up to the stoppage of
hemorrhage, then they are opened and there
are passively removed the used solutions,
afterwards it is repeatedly introduced antiseptic solution, the procedure is repeated 3…4
times a day, during 6…7 days.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод эндоуретрального дренирования
при урологических операциях на органах
нижнего этажа
Изобретение относится к медицине, а
именно к урологии и может быть использовано для профилактики постоперационных
осложнений после урологических вмешательств с эндоуретральным дренированием
на предстательной железе и уретре.
Сущность изобретения состоит в том, что
после выполнения урологических вмешательств через уретральный проток и мочевой пузырь в операционную рану вводят
одновременно зонд Фолея с тремя каналами и один зонд с одним каналом с боковы-

П. формулы: 1

(11)
(51)

3805 (13) B1
Int. Cl.: B01D 35/14 (2006.01)
B01D 35/143 (2006.01)
B01D 27/00 (2006.01)
a 2007 0346
(21)
(22)
2007.12.26
(71)(72)(73) ŞCHILIOV Dumitru Vladimir, MD;
ŞCHILIOV Vladimir, MD
Filtru pentru purificarea apei
(54)
(57)
Invenţia se referă la instalaţiile pentru tratarea
apei, şi anume la un filtru pentru purificarea apei.
Filtrul pentru purificarea apei constă dintr-un
corp dotat în partea superioară cu un racord
de admisiune, iar în partea inferioară cu un
racord de evacuare a apei, în interiorul corpului este amplasat un material filtrant, deasupra
căruia este instalată o capsulă cu colorant
alimentar, executată cu un înveliş hidrosolubil
dintr-un material inofensiv, totodată grosimea
învelişului (G) se calculează după formula:
G=V·T, unde
V este viteza de dizolvare a învelişului în apă,
mm/h;
T este durata de exploatare a materialului filtrant, h.
Rezultatul constă în simplificarea construcţiei,
micşorarea preţului de cost şi în posibilitatea
aprecierii vizuale a expirării termenului de exploatare a materialului filtrant.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Water-purifying filter
The invention relates to the water treatment
devices, namely to a water-purifying filter.
The water-purifying filter consists of a body
equipped in the upper part with a water inlet
branch and in the lower part with a water outlet
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branch, inside the body it is placed a filter material above which it is installed a capsule with
food colorant, made with a water-soluble covering of harmless material, the thickness of
covering (G) being calculated according to
formula:
G=V·T, where
V is the velocity of covering dissolution in water, mm/h;
T is the service time of the filter material, h.
The result consists in simplifying the construction, reducing the cost value and in the possibility of visually determining the termination of
the filter material service life.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Фильтр для очистки воды
Изобретение относится к устройствам для
обработки воды, а именно к фильтру для
очистки воды.
Фильтр для очистки воды состоит из корпуса, снабженного в верхней части патрубком
для подачи, а в нижней части патрубком
для вывода воды, внутри корпуса размещен
фильтрующий материал, над которым установлена капсула с пищевым красителем,
выполненная с водорастворимой оболочкой
из безвредного материала, причем толщина
оболочки (G) рассчитывается по формуле:
G=V·T, где
V – скорость растворения оболочки в воде,
мм/час;
T – срок эксплуатации фильтрующего материала, час.
Результат состоит в упрощении конструкции, уменьшении себестоимости и в возможности визуального определения истечения срока эксплуатации фильтрующего
материала.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

(21)
(22)
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(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72)
COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor,
MD; IVANOV Mihail, RU; DUCA Gheorghe,
MD
(54)
Procedeu de obţinere a acoperirilor fotocatalitic active
(57)
Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
acoperirilor fotocatalitic active şi poate fi utilizată, în particular, pentru confecţionarea reactoarelor fotocatalitice cu membrane, decontaminarea bacteriologică a apei şi eliminarea
substanţelor organice din mediile apoase.
Procedeul de obţinere a acoperirilor fotocatalitic active include oxidarea anodică electrochimică a acoperirii, conţinând un aliaj de nichel-titan-bor, care se depune pe suprafaţa
unui suport poros din ceramică în prealabil
activat dintr-o soluţie apoasă ce conţine sulfat
de nichel, lactat de titan, acid lactic, acid boric,
tiouree, hidroxid de amoniu şi dimetilaminoboran. Oxidarea anodică se efectuează într-un
electrolit, care conţine oxalat de titan-potasiu,
acizi oxalic şi boric şi apă, totodată oxidarea
anodică se efectuează la o densitate a curentului de 0,5…1,0 A/dm2, tensiunea la electrozi
de 27…30 V, timp de 30…60 min.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for obtaining photocatalytically
active coats
The invention relates to a process for obtaining
photocatalytically active coats and can be
used particularly for manufacture of photocatalytic membrane reactors, bacteriological decontamination of water and removal of organic
substances from aqueous media.
The process for obtaining photocatalytically
active coats includes the electrochemical anodizing of coat, containing a nickel-titaniumboron alloy deposited on the surface of a preliminarily activated porous ceramic base from
an aqueous solution, containing nickelous sulphate, lactate of titanium, lactic acid, boric
acid, thiourea, ammonium hydroxide and dimethylaminoborane.
Anodizing is carried out in an electrolyte, containing oxalate of titanium-potassium, oxalic
and boric acids and water, at the same time
anodizing is carried out at the current density
of 0,5...1,0 A/dm2, electrode voltage of 27...30
V, during 30...60 min.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*

*

INVENŢII
(54)
(57)

Способ получения фотокаталитически
активных покрытий
Изобретение относится к способу получения фотокаталитически активных покрытий
и может быть использовано, в частности,
для изготовления фотокаталитических мембранных реакторов, бактериологического
обезвреживания воды и удаления из водных сред органических веществ.
Способ получения фотокаталитически активных покрытий включает электрохимическое анодное оксидирование покрытия, содержащего сплав никель-титан-бор, осаждаемого на поверхность предварительно
активированной пористой керамической
основы из водного раствора, содержащего
сернокислый никель, молочнокислый титан,
молочную кислоту, борную кислоту, тиомочевину, гидроокись аммония и диметиламиноборан.
Анодное оксидирование осуществляют в
электролите, содержащем титан-калий щавелевокислый, щавелевую и борную кислоты и воду, причем анодное оксидирование проводят при плотности тока 0,5…1,0
А/дм2, напряжении на электродах 27…30 В,
в течение 30…60 минут.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

3807 (13) F2
Int. Cl.: B23B 31/00 (2006.01)
B23B 31/02 (2006.01)
a 2005 0209
(21)
2005.07.22
(22)
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
MAZURU Sergiu, MD; RUŞICA Ion, MD;
(72)
STRONCEA Aurel, MD; MALŢEV Maxim, MD
Mandrină pentru fixarea pieselor
(54)
(57)
Invenţia se referă la industria constructoare de
maşini, în special la echipamentul pentru fixarea pieselor.
Mandrina pentru fixarea pieselor conţine un
corp (1) cu flanşă (2), în care sunt amplasate
pârghii (8) executate în formă de bride, un
tachet (7) executat în formă de disc şi legat
rigid cu o tijă (3), un reazem (4) şi un element
de bază (5). Noutatea constă în aceea că pârghiile (8) sunt legate cinematic cu tija (3) şi
arcuite la flanşa (2). Reazemul (4) este executat cu autoaşezare şi legat cinematic cu tija
(3). Pe reazem (4) este fixat elementul de bază (5) executat în formă de disc.
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Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Part-fixing chuck
The invention relates to the mechanical engineering, in particular to the part-fixing equipment.
The part-fixing chuck comprises a body (1)
with flange (2), wherein there are placed levers
(8) made in the form of clamps, a pusher bar
(7) made in the form of disk and rigidly joined
with a tie-rod (3), a rest (4) and a locator (5).
Novelty consists in that the levers (8) are kinematically joined with the tie-rod (3) and are
spring-loaded to the flange (2). The rest (4) is
made with autoseating and is kinematically
joined with the tie-rod (3). On the rest (4) it is
fixed the locator (5) made in the form of disk.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Патрон для крепления деталей
Изобретение относится к машиностроению,
в частности к оборудованию для крепления
деталей.
Патрон для крепления деталей содержит
корпус (1) с фланцем (2), в котором размещены рычаги (8), выполненные в виде зажимов, толкатель (7), выполненный в виде
диска и жестко связанный с тягой (3), упор
(4) и базирующий элемент (5). Новизна состоит в том, что рычаги (8) связаны кинематически с тягой (3) и подпружинены к фланцу (2). Упор (4) выполнен с автопосадкой и
кинематически связан с тягой (3). На упоре
(4) закреплен базирующий элемент (5), выполненный в виде диска.
П. формулы: 1
Фиг.: 3
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(11)

3807 (13) F2

Sursa de curent este executată cu posibilitatea
reglării parametrilor şi formei curentului electric
necesar pentru efectuarea succesivă a operaţiilor tehnologice de prelucrare: prin impulsuri
electrice, prin scântei electrice şi electrochimică.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

(11)
(51)

3808 (13) F1
Int. Cl.: B23H 1/00 (2006.01)
B23H 3/00 (2006.01)
B23H 5/02 (2006.01)
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a 2007 0153
(21)
2007.05.25
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
PARAMONOV Anatolii, MD; PARŞUTIN
(72)
Vladimir, MD; PARAMONOV Dmitrii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD
ANISIMOVA Liudmila
(74)
Instalaţie de prelucrare electrică a metalelor
(54)
(57)
Invenţia se referă în domeniul de prelucrare a
metalelor şi poate fi utilizată în industria constructoare de maşini pentru prelucrarea pieselor de diverse forme.
Instalaţia de prelucrare electrică a metalelor
include un batiu (1), pe care este montată o
sanie (2) pentru fixarea unui electrod-sculă (3),
o baie (8) pentru lichid de lucru, în care este
plasată o masă (5) de lucru pentru fixarea piesei de prelucrat (6) o pompă (11) pentru pomparea lichidelor de lucru şi un sistem (12) de
urmărire a deplasării electrodului-sculă (3),
conectate la o sursă de curent. Instalaţia este
dotată suplimentar cu o sanie (4) pentru fixarea mesei (5) de lucru şi o sanie (7) pentru
fixarea băii (8) pentru lichid de lucru, ambele
montate pe batiu (1), cu trei rezervoare (9) de
păstrare a lichidelor de lucru pentru diverse
operaţii tehnologice de prelucrare unite prin
intermediul unui distribuitor (10) al curenţilor
lichidelor de lucru şi pompa (11) cu electrodulsculă (3) şi baia (8) pentru lichidul de lucru.
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*
* *
Installation for electrical metal working
The invention relates to the field of metal working and can be used in the mechanical engineering for manufacturing parts of different
form.
The installation for electrical metal working
includes a stand (1), on which it is mounted a
carriage (2) for fixation of a tool electrode (3),
a tank (8) for working fluid, wherein it is placed
a worktable (5) for fixation of the workpiece
(6), a pump (11) for transmission of working
fluids and a tool electrode (3) displacement
tracking system (12) connected to a current
source. The installation is additionally
equipped with a carriage (4) for fixation of the
worktable (5) and a carriage (7) for fixation of
the tank (8) for working fluid, both mounted on
the stand (1), with three capacities (9) for storage of the working fluids for different technological operations of working, joined by means
of a distributor (10) of working fluid flows and
the pump (11) with the tool electrode (3) and
the bath (8) for working fluid. The current
source is made with the possibility of controlling the electric current parameters and form,
necessary for subsequent performance of the
technological operations of working: electropulse, electrospark and electrochemical.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Установка для электрической обработки
металлов
Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано в
машиностроении для изготовления деталей
различной формы.
Установка для электрической обработки
металлов включает станину (1), на которой
смонтирована каретка (2) для крепления
электрода-инструмента (3), ванна (8) для
рабочей жидкости, в которой помещен рабочий стол (5) для крепления обрабатываемой детали (6), насос (11) для перекачки

INVENŢII
рабочих жидкостей и систему (12) слежения
за перемещением электрода-инструмента
(3), подключенные к источнику тока. Установка дополнительно снабжена смонтированными на станине (1) кареткой (4) для
крепления рабочего стола (5) и кареткой (7)
для крепления ванны (8) для рабочей жидкости, тремя ёмкостями (9) для хранения
рабочих жидкостей для различных технологических операций обработки, соединенные
посредством распределителя (10) потока
жидкостей и насоса (11) с электродоминструментом (3) и ванной (8) для рабочей
жидкости. Источник тока выполнен с возможностью регулирования параметров и
формы тока, необходимого для последовательного осуществления технологических
операций обработки: электроимпульсной,
электроискровой и электрохимической.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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Procedeul de prelucrare de finisare a plăcilor
pentru acoperire din calcar hemogen include
operaţii consecutive de şlefuire abrazivă umedă şi lustruire. La etapa de şlefuire se umplu
cavernele şi suflurile de pe faţeta exterioară a
plăcii cu mastic şi se aplică un strat de mastic
pe toată faţeta exterioară a plăcii, iar înainte
de lustruire pe toată faţeta exterioară a plăcii
se aplică un strat de mastic pentru lustruit.
Umplerea cavernelor şi suflurilor cu mastic şi
aplicarea stratului de mastic pe toată faţeta
exterioară a plăcii poate fi efectuată înainte de
etapa de şlefuire finală–glasarea.
Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for finishing processing of facing
tiles from hemogenic limestone
The invention relates to construction, particularly to the finishing processing of articles from
natural stone.
The process for finishing processing of facing
tiles from hemogenic limestone includes consecutive operations of wet abrasive grinding
and polishing. At the stage of grinding there
are filled the cavities and pits on the tile face
with mastic and it is applied a layer of mastic
on the entire face of the tile, and before polishing on the entire face of the tile is applied a
layer of polishing mastic.
Filling of cavities and pits and application of
the layer of mastic on the face of the tile can
be carried out before the final stage of grinding-glazing.
Claims: 2

(54)
3809 (13) B1
Int. Cl.: B24B 1/00 (2006.01)
B28D 1/32 (2006.01)
C09D 5/34 (2006.01)
C04B 41/45 (2006.01)
(21)
a 2008 0175
2008.06.26
(22)
(71)(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI "AZURIT", MD
(72)
COGÎLNICEANU Sergiu, MD; BEJAN Fiodor,
MD
ŞCERBAN Pavel
(74)
Procedeu de prelucrare de finisare a
(54)
plăcilor pentru acoperire din calcar hemogen
(57)
Invenţia se referă la construcţie, în special la
prelucrarea de finisare a materialelor din piatră
naturală.
(11)
(51)

(57)

*
* *
Способ отделочной обработки облицовочных плит из хемогенного известняка
Изобретение относится к строительству, в
частности к отделочной обработке изделий
из природного камня.
Способ отделочной обработки облицовочных плит из хемогенного известняка включает последовательные операции влажного
абразивного шлифования и полирования.
При шлифовании заполняют каверны и раковины лицевой поверхности плиты мастикой и наносят слой мастики на всю лицевую
поверхность плиты, а перед полированием
на всю лицевую поверхность плиты наносят
полировальную мастику.
Заполнение каверн и раковин и нанесение
слоя мастики на лицевую поверхность пли-
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ты могут осуществлять перед завершающей стадией шлифования–лощением.

shape memory, which in active state form the
carcass circle.

П. формулы: 2

Claims: 1
Fig.: 5

(11)
(51)

3810 (13) F1
Int. Cl.: B64G 1/44 (2006.01)
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(21)
a 2007 0309
(22)
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(72)
BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;
MALCOCI Iulian, MD; RUSU Eugen, MD
(54)
Panou solar pliant
(57)
Invenţia se referă la domeniul energeticii, şi
anume la conversiunea energiei solare în
energie electrică pentru alimentarea sistemelor
cu restricţii dimensionale.
Panoul solar pliant include o carcasă, formată
din secţiuni (1), pe care sunt montate celule
fotovoltaice (2). Secţiunile (1) carcasei sunt
executate în formă de sectoare de disc, unite
între ele prin intermediul unei osii (3) plasate în
centrul razei de curbură a sectoarelor de disc
cu posibilitatea suprapunerii acestora şi a unor
ghidaje (4) plasate la periferia circulară a fiecărui sector de disc. Flanşele (5 şi 6) secţiunilor
(1) carcasei sunt legate între ele prin intermediul unor elemente (7) executate din material
cu memoria formei, care în stare activă formează cercul carcasei.

(54)
(57)

*
* *
Раздвижная солнечная панель
Изобретение относится к области энергетики, а именно к преобразованию энергии
солнца в электрическую энергию для питания систем ограниченных размеров.
Солнечная раздвижная панель включает
каркас, состоящий из секций (1), на которых
смонтированы фотоэлектрические ячейки
(2). Секции (1) каркаса выполнены в форме
секторов диска, связанных между собой
посредством оси (3), которая находится в
центре радиуса закругления секторов диска
с возможностью складывания этих один на
другой, и направляющих (4), расположенных на цилиндрической поверхности каждого сектора диска. Фланцы (5 и 6) секций (1)
каркаса шарнирно связаны между собой
посредством элементов (7), выполненных
из материалов с памятью формы, которые
в активном состоянии формируют круг каркаса.
П. формулы: 1
Фиг.: 5

Revendicări: 1
Figuri: 5

(54)
(57)
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* *
Folding solar panel
The invention relates to the field of power engineering, namely to the conversion of solar
energy into electric energy for power supply of
systems with dimensional restrictions.
The folding solar panel includes a carcass,
consisting of sections (1), on which there are
mounted photovoltaic cells (2). The carcass
sections (1) are made in the form of disk sectors, joined between them by means of an axis
(3) placed in the center of the curvature radius
of the disk sectors with the possibility of folding
thereof one over another, and of guides (4)
placed on the cylindrical surface of each disk
sector. The flanges (5 and 6) of the carcass
sections (1) are articulated between them by
means of elements (7) made of materials with

(11)
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Procedeu de obţinere a zonelor nanostructurale semiconductoare
Invenţia se referă la producerea semiconductorilor.
Procedeul de obţinere a zonelor nanostructurale semiconductoare include depunerea pe
una din feţele unui cristal semiconductor a
unei măşti cu o porţiune deschisă, corodarea
electrochimică la anodizare într-o soluţie apoasă de NaCl şi înlăturarea măştii.
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea zonelor
nanostructurale semiconductoare cu morfologia dirijată de concentraţia soluţiei de NaCl şi
de parametrii electrici aplicaţi, utilizând soluţia
de NaCl care nu prezintă pericol pentru sănătatea personalului sau pentru mediul ambiant.
Revendicări: 1
Figuri.: 4
*
*

(54)
(57)

*
Process for obtaining semiconductor
nanostructural zones
The invention relates to the semiconductor
production.
The process for obtaining semiconductor
nanostructural zones includes deposition on
one of the semiconductor crystal surfaces of a
mask with an open portion, electrochemical
pickling at anodizing in an aqueous NaCl solution and removal of mask.
The result of the invention consists in obtaining
semiconductor nanostructural zones with the
morphology adjusted by the concentration of
the NaCl solution and by the applied electrical
parameters, using the NaCl solution which
does not present hazard for personnel health
or for the environment.
Claims: 1
Fig.: 4
*

(54)
(57)

* *
Способ получения полупроводниковых
наноструктурных зон
Изобретение относится к производству полупроводников.
Способ получения полупроводниковых наноструктурных зон включает осаждение, на
одну из поверхностей полупроводникового
кристалла, маски с открытым участком,
электрохимическое травление при анодировании в водном растворе NaCl и удаление маски.
Результат изобретения состоит в получении полупроводниковых наноструктурных
зон с морфологией, регулируемой концен-

трацией раствора NaCl и применяемыми
электрическими параметрами, используя
раствор NaCl который не представляет
опасность для здоровья персонала или для
окружающей среды.
П. формулы: 1
Фиг.: 4
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Procedeu şi linie de producere a făinii de
(54)
calcar (variante)
(57)
Invenţia se referă la construcţie, în special la
producerea făinii de calcar.
Procedeul de producere a făinii de calcar include concasarea rocilor de carieră în pietriş,
uscarea materiei prime, separarea prealabilă a
făinii într-un separator suplimentar, măcinarea
deşeurilor şi separarea finală a făinii.
Linia pentru producerea făinii de calcar, conform primei variante, conţine, instalate în succesiunea tehnologică, un buncăr de recepţie
(1) a materiei prime, transportoare (2, 4), concasoare cu fălci şi cu valţuri (3), un uscător (5),
elevator (6), buncăr suplimentar (7), separator
suplimentar (10), moară cu ciocane (11) şi
separator (12).
Conform variantei a doua, buncărul suplimentar este plasat după separatorul suplimentar.
Revendicări: 3
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process and line for producing limestone
meal (variants)
The invention relates to construction, particularly to the production of limestone meal.
The process for producing limestone meal
includes fragmentation of pit-run rocks into
crushed stone, drying of the raw material, preliminary separation of meal into an additional
separator, grinding of waste and final separation of meal.
The line for producing limestone meal, according to the first variant, comprises, installed in
the technological succession, a raw material
receiving bin (1), conveyors (2, 4), jaw and roll
crushers (3), a drier (5), an elevator (6), an
additional bin (7), an additional separator (10),
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cel puţin 180 g/dm3, care preventiv se răceşte
până la o temperatură de 8…10oC şi se supune ultrafiltrării, fermentarea în două etape în
acratofor: la presiune atmosferică până la un
conţinut al alcoolului de cel mult 8% vol. şi sub
presiunea dioxidului de carbon până la un conţinut al alcoolului de cel puţin 10% vol., menţinerea pe drojdie în decurs de până la 7 zile,
decantarea cu răcire concomitentă, filtrarea
izobară, după care vinul se condiţionează conform conţinutului de zahăr, se tratează cu frig
la o temperatură de -3…-4oC timp de 3…5 zile
şi se supune ultrafiltrării cu îmbuteliere izobarotermică ulterioară.

a hammer mill (11) and a separator (12).
According to the second variant, the additional
bin is installed behind the additional separator.
Claims: 3
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ и линия для производства известняковой муки (варианты)
Изобретение относится к строительcтву, в
частности к производству известняковой
муки.
Способ производства известняковой муки
включает дробление карьерной породы в
щебень, сушку сырья, предварительное выделение муки в дополнительном сепараторе, размол отходов и финальное выделение муки.
Линия для производства известняковой
муки, согласно первому варианту, содержит, установленные в технологической последовательности, приемный бункер (1)
сырья, транспортеры (2, 4), щековую и валковую дробилки (3), сушилку (5), элеватор
(6), дополнительный бункер (7), дополнительный сепаратор (10), молотковую мельницу (11) и сепаратор (12).
Согласно второму варианту, дополнительный бункер установлен после дополнительного сепаратора.

Revendicări: 2

(54)
(57)

П. формулы: 3
Фиг.: 2

*
* *
Process for producing sparkling wine
The invention refers to the wine-making industry, particularly to a process for producing
sparkling wine.
The process, according to the invention, includes preparation of the fermenting mixture
on base of must obtained from grapes with a
content of sugar of at least 180 g/dm3, which
preliminarily is cooled up to a temperature of
8…10°C and is subjected to ultrafiltration, twostage fermentation into a champagnefermenting tank: at the atmospheric pressure
up to an alcohol content of at most 8 vol.% and
under the carbon dioxide pressure up to an
alcohol content of at least 10 vol.% , the yeast
curing is carried out up to 7 days, decantation
with concomitant cooling, isobaric filtration,
afterwards the wine is conditioned according to
the sugar content, it is treated with cold at a
temperature of -3…-4°C during 3…5 days and
is subjected to ultrafiltration with subsequent
isobarothermic bottling.
Claims: 2

(11)
3813 (13) B1
(51)
Int. Cl.: C12G 1/06 (2006.01)
(21)
a 2008 0078
(22)
2008.03.18
(71)(72)(73) MACIUCA Mihai, MD
(74)
CRASNOVA Nadejda
(54)
Procedeu de fabricare a vinului spumant
(57)
Invenţia se referă la industria vinicolă, în special la un procedeu de fabricare a vinului spumant.
Procedeul, conform invenţiei, include pregătirea amestecului fermentativ pe bază de must
obţinut din struguri cu un conţinut de zahăr de
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(54)
(57)

*
* *
Способ производства игристого вина
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, в частности к способу
производства игристого вина.
Способ, согласно изобретению, включает
приготовление бродильной смеси на основе
сусла, полученного из винограда с содер3
жанием сахара не менее 180 г/дм , которое
предварительно охлаждают до температуо
ры 8…10 С и подвергают ультрафильтрации, двухэтапное брожение в акратофоре:
при атмосферном давлении до содержания

INVENŢII
спирта не более 8% об. и под давлением
диоксида углерода до содержания спирта
не менее 10% об., выдержку на дрожжах до
7 дней, декантацию с одновременным охлаждением, изобарическую фильтрацию,
после чего вино кондиционируют по сахару,
обрабатывают холодом при температуре
o
-3…-4 C в течение 3…5 дней и подвергают
ультрафильтрации с последующим изобаротермическим розливом.
П. формулы: 2
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Rezultatul constă în majorarea eficacităţii procesului de demetalizare a vinurilor materie
primă, ieftinirea lui şi utilizarea sedimentelor de
la cleirea albastră din vinificaţie.
Revendicări: 3

(54)

(57)

(11)
(51)

3814 (13) F1
Int. Cl.: C12H 1/10 (2006.01)
C12F 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
A62D 3/30 (2007.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 3/36 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
a 2008 0067
(21)
2008.03.06
(22)
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
COVALIOV Victor, MD; NENNO Vladimir, MD;
(72)
COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD;
GAINA Boris, MD
Procedeu de demetalizare a materiei prime
(54)
vinicole şi procedeu de obţinere a reagentului pentru realizarea acestuia
(57)
Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la utilizarea deşeurilor de producţie şi la
protecţia mediului.
Procedeul de demetalizare a vinurilor materie
primă include tratarea acestora cu un compus
ferocianuric al unui metal alcalin cu sedimentarea ulterioară a compuşilor metalelor grele.
Tratarea se efectuează cu o soluţie hidroalcalină de fiero(III)-hexacianoferat(II) de sodiu
sau de potasiu cu formula Na(K)FeIII
[FeII(CN)6], luată în cantitate stoichiometrică în
raport cu conţinutul cantitativ al fierului din
vinul materie primă.
Procedeul de obţinere a reagentului pentru
demetalizarea vinurilor materie primă include
tratarea sedimentelor de la cleirea albastră a
vinurilor cu soluţie de hidroxid de sodiu sau de
potasiu de 2…5% cu separarea ulterioară a
soluţiei de sediment. Tratarea sedimentelor se
efectuează cu recircularea de 5…7 ori a soluţiei alcaline la introducerea unor noi porţii de
sediment, iar separarea se efectuează prin
electroflotare.

*
* *
Process for demetallization of wine stocks
and process for reagent obtaining for realization thereof
The invention relates to the wine-making industry, namely to the utilization of processing
waste and to the environmental protection.
The process for demetallization of wine stocks
includes treatment thereof with a ferrocyanide
compound of an alkali metal with subsequent
sedimentation of compounds of heavy metals.
The treatment is carried out with an aqueousalkaline solution of ferro(III)-hexacyanoferrate(II) of sodium or potassium with formula
III
II
Na(K)Fe [Fe (CN)6], taken in stoichiometric
quantity with respect to the quantitative content of ferrum in the wine stocks.
The process for reagent obtaining for demetallization of wine stocks includes treatment of
wine-making adhesive sediments with 2…5%
alkaline sodium or potassium solution with
subsequent separation of solution from the
sediment. Treatment of sediments is carried
out with the 5…7-fold recirculation of the alkaline solution at the introduction of new portions
of sediment, and separation is carried out by
electroflotation.
The result consists in increasing the efficiency
of the wine stock demetallization process, in
reducing the price thereof and in utilizing the
wine-making adhesive sediments.
Claims: 3

(54)

(57)

*
* *
Способ деметаллизации виноматериалов и способ получения реагента для
его осуществления
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к утилизации
производственных отходов и к защите окружающей среды.
Способ деметаллизации виноматериалов
включает их обработку ферроцианидным
соединением щелочного металла с последующим осаждением соединений тяжелых
металлов. Обработку осуществляют воднощелочным раствором ферро(III)-гексацианоферрата(II) натрия или калия с формулой
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Na(K)FeIII[FeII(CN)6], взятым в стехиометрическом количестве по отношению к количественному содержанию железа в виноматериалах.
Способ получения реагента для деметаллизации виноматериалов включает обработку клеевых осадков виноделия 2…5%
щелочным раствором натрия или калия с
последующей очисткой раствора от осадка.
Обработку осадков осуществляют с 5…7-ми
кратной рециркуляцией щелочного раствора при введении новых порций осадка, а
очистку осуществляют электрофлотацией.
Результат состоит в увеличении эффективности процесса деметаллизации виноматериалов, его удешевлении и утилизации
клеевых осадков виноделия.

ficientul de calcul, 0,07 m/km, L – lungimea
conductei principale, km.
Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)

П. формулы: 3

(11)
(51)

3815 (13) B1
Int. Cl.: E03B 1/00 (2006.01)
E03B 3/04 (2006.01)
E03B 7/04 (2006.01)
a 2007 0187
(21)
2007.07.04
(22)
(71)(72)(73) PRODAN Eduard, MD
CRASNOVA Nadejda
(74)
Sistem şi procedeu de alimentare cu apă
(54)
(57)
Invenţia se referă la un sistem şi un procedeu
de alimentare cu apă.
Sistemul, conform invenţiei, include o conductă (1) de captare a apei dotată cu un filtru (2)
pentru epurarea apei şi o supapă de reglare
(3), o conductă principală (4), un rezervor de
recepţie (8) şi o reţea de distribuţie (9), totodată conducta principală (4) este dotată cu un
niplu (5) cu supapă (6) în punctul maxim de
ridicare a conductei (4) şi cu o supapă (7) la
intrarea în rezervorul de recepţie (8) care, la
rândul său, este conectat la ieşirea conductei
principale (4) şi la reţeaua de distribuţie (9).
Procedeul, conform invenţiei, include selectarea bazinului de apă, captarea apei din bazin
la un nivel mai jos de nivelul agitaţiei maxime a
suprafeţei apei, filtrarea apei de impurităţi mecanice, debitarea apei printr-o conductă principală în rezervorul de recepţie prin metoda de
sifon, distribuţia apei din rezervorul de recepţie
prin metoda curgerii libere, totodată selectarea
bazinului de apă se efectuează conform formulei (h1–h2)≥kL, unde h1 este înălţimea nivelului apei în bazinul de apă faţă de nivelul mării, m; h2 – înălţimea nivelului apei în rezervorul de recepţie faţă de nivelul mării, m; k − coe-
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*
* *
Water-supply system and process
The invention relates to a water-supply system
and process.
The system, according to the invention, includes a water intake pipe (1) equipped with a
water purification filter (2) and a control valve
(3), a main pipeline (4), a receiving rank (8)
and a distribution network (9), at the same
time the main pipeline (4) is equipped with a
branch (5) with valve (6) in the maximum pipeline (4) lifting point and a valve (7) at the inlet
into the receiving tank (8) which, in its turn, is
connected to the outlet of the main pipeline (4)
and to the distribution network (9).
The process, according to the invention, includes selection of the basin, water catchment
from the basin at a level below the maximum
water surface agitation level, water filtration
from mechanical impurities, water delivery
through the main pipeline into the receiving
tank by the siphon method, water distribution
from the receiving tank by gravity, at the same
time selection of the basin is carried out according to formula (h1–h2)≥kL, where h1 is the
water level height in the basin about the level
of the sea, m; h2 – the water level height in the
receiving tank about the level of the sea, m; k –
the design factor, 0,07 m/km, L – the length
of the main pipeline, km.
Claims: 2
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Система и способ водоснабжения
Изобретение относится к системе и способу
водоснабжения.
Система, согласно изобретению, включает
водозаборную трубу (1), снабженную
фильтром (2) для очистки воды и регулирующим клапаном (3), магистральный трубопровод (4), приемный резервуар (8) и
распределительную сеть (9), вместе с тем
магистральный трубопровод (4) снабжен
патрубком (5) с клапаном (6) в максимальной точке подъема трубопровода (4) и клапаном (7) при входе в приемный резервуар
(8), который в свою очередь подключен к
выходу магистрального трубопровода (4) и
к распределительной сети (9).
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Способ, согласно изобретению, включает
выбор водоема, забор воды из водоема на
уровне ниже уровня максимального волнения водной поверхности, фильтрацию воды
от механических примесей, подачу воды
через магистральный трубопровод в приемный резервуар методом сифона, распределение воды из приемного резервуара
самотеком, вместе с тем выбор водоема
осуществляют по формуле (h1–h2)≥kL, где
h1 – высота уровня воды в водоеме относительно уровня моря, м; h2 – высота уровня
воды в приемном резервуаре относительно
уровня моря, м; k – расчетный коэффициент, 0,07 м/км, L – длина магистрального
трубопровода, км.

Conform primei variante a procedeului de confecţionare a unui bloc termoizolant de construcţie de cofraj pierdut, se formează un bloc
din polistiren în formă de paralelipiped cu lăţimea egală cu grosimea proiectată a peretelui
clădirii, iar cavităţile pentru montarea armăturii
şi turnarea amestecului de construcţie, de
exemplu, a betonului, se taie cu un filament în
blocul pregătit. Conform variantei secunde, se
confecţionează o dală din polistiren, care apoi
se taie cu un filament în blocuri aparte, lăţimea
cărora se alege egală cu grosimea proiectată
a peretelui clădirii. După aceasta în blocul pregătit se taie cu filamentul nişte cavităţi pentru
montarea armăturii şi turnarea amestecului de
construcţie, de exemplu, a betonului.

П. формулы: 2
Фиг.: 1

Revendicări: 2

(54)
(57)

(11)
(51)

3816 (13) F2
Int. Cl.: E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
a 2006 0172
(21)
2006.06.29
(22)
(71)(73) S.A. R.I.F., MD
AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Na(72)
talia, MD
JENICICOVSCAIA Galina
(74)
Procedeu de confecţionare a unui bloc
(54)
termoizolant de construcţie de cofraj pierdut (variante)
(57)
Invenţia se referă la construcţie, şi anume la
blocurile termoizolante de construcţie de cofraj
pierdut.

*
* *
Process for manufacturing a
heatinsulating block of fixed shutters (variants)
The invention relates to the construction, in
particular to the fixed shutters heat-insulating
building blocks.
According to the first variant of the process for
manufacturing a heat-insulating block of fixed
shutters, it is formed a polystyrene block in the
form of parallelepiped with the width equal to
the target thickness of the building wall, and
the cavities for armature assembly and grouting of the building mix, for example, of the concrete, are cut into the finished block with a
filament. According to the second variant, it is
formed a plate of polystyrene, then it is cut
with a filament into separate blocks, the width
of which is chosen equal to the target thickness of the building wall. Afterwards, into the
finished block there are cut with filament cavities for armature assembly and grouting of the
building mix, for example, of the concrete.
Claims: 2

(54)

(57)

*
* *
Способ изготовления теплоизоляционного строительного блока несъемной
опалубки (варианты)
Изобретение относится к строительству, в
частности к теплоизоляционным строительным блокам несъемной опалубки.
Согласно первому варианту способа изготовления теплоизоляционного строительного блока несъемной опалубки, формируют
блок из полистирола в виде параллелепипеда шириной, равной проектной толщине
стены здания, а полости для монтажа арматуры и заливки строительной смеси, на-

43

INVENTIONS

MD - BOPI 1/2009
пример, бетона, вырезают в готовом блоке
нитью накала. Согласно второму варианту,
формируют из полистирола плиту, затем ее
разрезают нитью накала на отдельные блоки, ширину которых выбирают равной проектной толщине стены здания. После этого
в готовом блоке нитью накала вырезают
полости для монтажа арматуры и заливки
строительной смеси, например, бетона.

The wind turbine with vertical axis comprises a
vertical fixed tower (1), on which it is freely
installed a rotary basic shaft (2) with blades (3)
rigidly fixed thereto, each blade (3) having
elongated spiral form and aerodynamic profile
in the section perpendicular to the longitudinal
axis. In the interblade space there are additionally placed at least two helical blades (8),
fixed without clearance to an additional rotary
shaft, placed coaxially to the rotary basic shaft
(2) and joined with it by means of an overrunning clutch. The rotary basic shaft (2) is rigidly
connected to the shaft of the electric generator
(10). In the variants II and III the rotary basic
shaft (2) and the additional rotary shaft are
joined with the shaft of the electric generator
(10) by means of a sinusoidal differential with
balls or with conical gears.
The wind turbine with vertical axle permits to
convert the wind power into electric or mechanical one with an increased conversion
ratio.

П. формулы: 2

(11)
3817 (13) B1
(51)
Int. Cl.: F03D 3/02 (2006.01)
(21)
a 2007 0133
(22)
2007.05.11
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN
BRAŞOV, RO
(72)
BOSTAN Ion, MD; VIŞA Ion, RO; DULGHERU
Valeriu, MD; CIUPERCĂ Rodion, MD
(54)
Turbină de vânt cu ax vertical (variante)
(57)
Invenţia se referă la maşinile de conversiune a
energiei eoliene, şi anume la turbinele de vânt
cu ax vertical de tip Darrieus.
Turbina de vânt cu ax vertical conţine un turn
vertical fix (1), pe care este instalat liber un
arbore rotitor de bază (2) cu nişte pale (3),
legate rigid cu el, fiecare pală (3) având formă
alungită elicoidală şi profil aerodinamic în secţiunea perpendiculară axei longitudinale. În
spaţiul dintre pale (3) sunt amplasate suplimentar cel puţin două pale elicoidale (8), fixate
fără spaţiu de un arbore rotitor suplimentar,
care este amplasat coaxial cu arborele rotitor
de bază (2) şi legat cu el prin intermediul unui
cuplaj unisens. Arborele rotitor de bază (2)
este legat rigid cu arborele generatorului electric (10). În variantele a II-a şi a III-a arborele
rotitor de bază (2) şi arborele rotitor suplimentar sunt legaţi cu arborele generatorului electric (10) prin intermediul unui diferenţial sinusoidal cu bile sau cu roţi dinţate conice.
Turbina de vânt cu ax vertical permite conversiunea energiei eoliene în energie electrică
sau mecanică cu un coeficient sporit de conversiune.
Revendicări: 3
Figuri: 8

(54)
(57)
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*
* *
Wind turbine with vertical axle (variants)
The invention relates to the wind power converting machines, namely to the wind turbines
with Darrieus-type vertical axle.

Claims: 3
Fig.: 8

(54)
(57)

*
* *
Ветротурбина с вертикальной осью (варианты)
Изобретение относится к машинам для конверсии энергии ветра, а именно к ветротурбинам с вертикальной осью типа Дарриус.
Ветротурбина с вертикальной осью содержит вертикальную неподвижную башню (1),
на которой свободно установлен вращающийся основной вал (2) с лопастями (3),
жестко закрепленными к нему, каждая лопасть (3) имеет удлиненную спиральную
форму и аэродинамический профиль в сечении, перпендикулярном продольной оси.
В межлопастном пространстве дополнительно расположены не менее двух спиральных лопастей (8), закрепленных без
зазора к вращающемуся дополнительному
валу, который расположен соостно к вращающему основному валу (2) и связан с
ним посредством обгонной муфты. Вращающийся основной вал (2) жестко соединен с валом электрогенератора (10). В вариантах II и III вращающий основной вал (2)
и вращающийся дополнительный вал связаны с валом электрогенератора (10) посредством синусоидального дифференциала
с шариками или с коническими шестернями.
Турбина с вертикальной осью позволяет
конверсировать ветровую энергию в электрическую или механическую с повышенным коэффициентом конверсии.
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П. формулы: 3
Фиг.: 8

Porţiunea de lucru a semifabricatului ţevii de
polietilenă se formează în formă de mufă sau
îngustare, iar diametrul de fixare a bobinei demontabile constituie, respectiv, (0,97...0,99)d
sau (0,83...0,94)d.
Rezultatul constă în utilizarea raţională a materialelor la confecţionarea semifabricatelor
pentru ţevi, în posibilitatea utilizării repetate a
îmbinării nedemontabile în sistemul de conducte de gaze, în fixarea dimensiunilor porţiunii de lucru a ţevii de polietilenă şi în reducerea
capacităţii de consum a energiei.
Revendicări: 3
Figuri: 2

(54)
(57)

(11)
(51)

3818 (13) F1
Int. Cl.: F16L 13/007 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
a 2007 0166
(21)
2007.06.07
(22)
(71)(72)(73) BARBUL Nicolai, MD
CRASNOVA Nadejda
(74)
Procedeu de fabricare a îmbinării nede(54)
montabile a ţevilor polietilenă-oţel
(57)
Invenţia se referă la procedeele de confecţionare a îmbinărilor nedemontabile ale ţevilor de
polietilenă şi de oţel, destinate pentru conductele industriei gazului.
Procedeul de confecţionare a îmbinării nedemontabile a ţevilor polietilenă-oţel constă în
aceea că preliminar se confecţionează semifabricatele pentru ţevi, se formează porţiunea
de lucru a semifabricatului ţevii de polietilenă
prin încălzirea lui, presarea cu utilizarea mandrinei şi răcirea ulterioară, la asamblare se
îmbină porţiunea de lucru a ţevii de polietilenă
cu porţiunea de lucru a ţevii de oţel, după care
pe porţiunea de lucru a ţevilor se presează un
manşon de polietilenă. Lungimea semifabricatelor pentru ţevi L în mm se determină conform
formulei: L=(250...400)+d, unde d este diametrul exterior al ţevii de oţel, porţiunea de lucru
formată a ţevii de polietilenă se fixează cu o
bobină demontabilă, lungimea de lucru a căreia constituie (1,2...1,4)d, iar înaintea asamblării
ţevilor bobina demontabilă se înlătură de la
ţeava de polietilenă.

*
* *
Process for manufacturing the permanent
joint of the polyethylene-steel pipes
The invention relates to processes for production of permanent joints of the polyethylene
and steel pipes meant for pipelines of the gas
industry.
The process for manufacturing the permanent
joint of the polyethylene-steel pipes consists in
that there are preliminary manufactured the
tubular billets, it is formed the working portion
of the polyethylene tubular billet by heating
thereof, pressing by using a mandrel and subsequent cooling, at assembly it is joined the
working portion of the polyethylene pipe with
the working portion of the steel pipe, afterwards on the working portion of the pipes it is
pressed a polyethylene muff. The length of the
tubular billets L in mm is determined according
to formula: L=(250…400)+d, where d is the
diameter of the steel pipe, the formed working
portion of the polyethylene pipe is fixed by a
reusable bobbin, the length of the working part
of which constitutes (1,2…1,4)d, and before
assembly of pipes the reusable bobbin is removed from the polyethylene pipe.
The working portion of the polyethylene pipe is
formed in the shape of bell mouth or restriction, at the same time the diameter of fixation
of the reusable bobbin constitutes, respectively, (0,97…0,99)d or (0,83…0,94)d.
The result consists in the materials conservation during manufacture of tubular billets, in the
possibility of multiple use of the permanent
joint in the gas conduit system, in fixing the
dimensions of the working portion of the polyethylene pipe and in reducing the powerconsuming of the process.
Claims: 3
Fig.: 2
*
*

*
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(54)
(57)

Способ изготовления неразъемного соединения труб полиэтилен-сталь
Изобретение относится к способам производства неразъемных соединений полиэтиленовых и стальных труб, предназначенных
для трубопроводов газовой промышленности.
Способ изготовления неразъемного соединения труб полиэтилен-сталь заключается
в том, что предварительно изготавливают
трубные заготовки, формируют рабочую
часть полиэтиленовой трубной заготовки
путем её нагрева, прессовки с использованием оправки и последующего охлаждения,
при сборке соединяют рабочую часть полиэтиленовой трубы с рабочей частью стальной трубы, после чего на рабочую часть
труб
напрессовывают
полиэтиленовую
муфту. Длину трубных заготовок L в мм
определяют по формуле: L=(250...400)+d,
где d – наружный диаметр стальной трубы,
формированную рабочую часть полиэтиленовой трубы фиксируют инвентарной катушкой, длина рабочей части которой составляет (1,2...1,4)d, а перед сборкой труб
инвентарную катушку удаляют от полиэтиленовой трубы.
Рабочую часть полиэтиленовой трубы
формируют в виде раструба или сужения,
при этом диаметр фиксации инвентарной
катушки
составляет,
соответственно,
(0,97...0,99)d или (0,83...0,94)d.
Результат состоит в рациональном использовании материалов при изготовлении
трубных заготовок, в возможности многократного использования неразъемного соединения в системе газопровода, в фиксации размеров рабочей части полиэтиленовой трубы и в снижении энергоёмкости способа.
П. формулы: 3
Фиг.: 2

3819 (13) B2
Int. Cl.: F24H 1/00 (2006.01)
F23N 5/00 (2006.01)
(21)
a 2004 0180
(22)
2004.07.19
(71)(72)(73) SOCOLOV Valerii, MD
Cazan de încălzit (variante)
(54)
(57)
Invenţia se referă la termotehnică şi poate fi
utilizată în sistemele de încălzire cu apă şi
pentru încălzirea apei menajere.
Cazanul de încălzit (varianta I-a) conţine un
(11)
(51)
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corp cu manta de apă, o cameră de ardere
dotată cu arzător, racorduri de debitare şi evacuare a apei, elemente cave orizontale cu suprafeţe de încălzire prin convecţie, care sunt
cuplate cu mantaua de apă şi formează un
canal de gaze în formă de labirint, unde în
partea inferioară este amplasat un racord pentru gaze de ardere, dotat cu o clapetă, o despărţitură cavă verticală cu suprafeţe de încălzire prin convecţie, cuplată cu mantaua de apă,
un element cav, dotat cu o suprafaţă de încălzire prin convecţie înclinată şi cuplat cu mantaua de apă, schimbătoare de căldură cu ţevi,
cuplate cu mantaua de apă şi amplasate pe
toată lungimea canalului de gaze şi în camera
de ardere, guri pentru evacuarea funinginii şi o
supapă de siguranţă, care sunt cuplate cu
canalul de gaze, şi un încălzitor de apă menajeră. Cazanul suplimentar conţine un sistem
automatizat de dirijare şi control a regimului de
lucru al cazanului, care include un bloc computerizat, conectat cu un bloc de control, la rândul său, conectat cu un bloc al arzătorului, un
bloc de distribuire a apei, un bloc de încălzire
a apei menajere şi un bloc de securitate. Blocul arzătorului este conectat cu clapeta dirijată
la distanţă şi cu elemente de asigurare a tirajului în canalul de gaze, cu care este dotat racordul pentru gaze de ardere, toate blocurile
sunt conectate între ele şi elementele de lucru
ale cazanului, precum şi la un bloc de alimentare, iar blocul computerizat este conectat la
un bloc computerizat la distanţă cu blocul de
alimentare.
În cazanul de încălzit din varianta a II-a camera de ardere este dotată cu un reflector director, cuplat cu mantaua de apă, şi este amplasată în partea superioară a canalului de gaze.
Cazanul de încălzit (varianta a III-a) conţine
două camere de ardere, una amplasată în
partea inferioară a canalului de gaze, cealaltă –
în partea lui superioară, şi două racorduri
pentru gaze de ardere, unul amplasat în partea superioară a canalului de gaze, iar altul –
în partea inferioară a camerei de ardere inferioare.
Rezultatul invenţiei constă în intensificarea
transferului de căldură prin majorarea timpului
de contact al gazelor de ardere cu temperatură
mai mare cu suprafeţele de încălzire prin convecţie şi a diferenţei de temperatură a agenţilor termici, automatizarea regimului de lucru şi
control al cazanului, simplificarea construcţiei,
reducerea volumului de metal, folosirea diferitelor feluri de combustibil fără a schimba arză-
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toarele şi a mai multor surse de energie la
încălzirea apei menajere.

The result consists in intensifying the heat
transfer by increasing the time of contact of the
combustion materials with increased temperature with the convective heating surfaces and
the temperature difference of the heat-transfer
agents, in the automation of the working and
control regime of the boiler, in simplifying the
construction, in reducing the specific quantity
of metal of the boiler, in using different kinds of
combustible without changing the burners and
more energy sources for household water
heating.

Revendicări: 5
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Heating boiler (variants)
The invention relates to the heat engineering
and can be used in the water heating systems
and for heating of household water.
The heating boiler (variant I) contains a body
with water jacket, a combustion chamber
equipped with burner, water inlet and outlet
branches, hollow horizontal elements with
convective heating surfaces, communicating
with the water jacket and forming a gas duct in
the form of labyrinth, where in the lower part it
is placed a branch for combustion materials,
equipped with a valve, a vertical hollow partition with convective heating surfaces, communicating with the water jacket, a hollow element, equipped with an inclined convective
heating surface and communicating with the
water jacket, tubular heat exchangers, coupled
with the water jacket and placed along the full
length of the gas duct and into the combustion
chamber, soot removal hatches and a safety
valve, coupled with the gas duct, and a household water heater. The boiler additionally comprises an automated boiler operation regime
management and control system, including a
computerized unit, coupled with a control unit,
connected in its turn to a block of the burner, a
water distribution block, a household water
heating block and a safety block. The block of
the burner is connected to the valve with remote control and to the elements providing the
draft in the gas duct, with which the branch for
combustion materials is equipped, all blocks
are connected between them and to the operating elements of the boiler, as well as to the
power unit, and the computerized unit is connected to a computerized remote unit through
the power unit.
Into the heating boiler (variant II), the combustion chamber is equipped with a guide reflector, coupled with the water jacket, and is
placed in the upper part of the gas duct.
The heating boiler (variant III) contains two
combustion chambers, one being placed in the
upper part of the gas duct, the other – in its
lower part, and two branches for combustion
materials, one placed in the upper part of the
gas channel, the other – in the lower part of
the lower combustion chamber.

Claims: 5
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Отопительный котел (варианты)
Изобретение относится к теплотехнике и
может
быть
использовано
в
водоотопительных системах и для нагрева хозяйственной воды.
Отопительный котел (вариант I) содержит
корпус с водяной рубашкой, камеру сгорания, оснащенную горелкой, патрубки подачи и отвода воды, полые горизонтальные
элементы с конвективными поверхностями
нагрева, которые сообщены с водяной рубашкой и образуют газоход в виде лабиринта, где в нижней части расположен патрубок для продуктов сгорания, оснащенный
заслонкой, вертикальную полую перегородку с конвективными поверхностями нагрева,
которая сообщена с водяной рубашкой,
полый элемент, оснащенный наклонной
конвективной поверхностью нагрева и сообщенный с водяной рубашкой, трубчатые
теплообменники, сообщенные с водяной
рубашкой и расположенные по всей длине
газохода и в камере сгорания, люки для
удаления сажи и предохранительный клапан, которые соединены с газоходом, и нагреватель хозяйственной воды. Котел дополнительно содержит автоматизированную систему управления и контроля режима
работы котла, которая включает компьютеризированный блок, соединенный с блоком
контроля, в свою очередь, соединенным с
блоком горелки, блоком распределения
воды, блоком нагрева хозяйственной воды
и аварийным блоком. Блок горелки соединен с заслонкой с дистанционным управлением и с элементами обеспечения тяги в
газоходе, которыми снабжен патрубок для
продуктов сгорания, все блоки соединены
между собой и рабочими элементами котла, а также с блоком питания, а компьюте-
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ризированный блок соединен с дистанционным компьютеризированным блоком с
блоком питания.
В отопительном котле (вариант II) камера
сгорания оснащена направляющим отражателем, сообщенным с водяной рубашкой, и
расположена в верхней части газохода.
Отопительный котел (вариант III) содержит
две камеры сгорания, одна расположена в
верхней части газохода, другая – в его нижней части, и два патрубка для продуктов
сгорания, один размещен в верхней части
газового канала, другой – в нижней части
нижней камеры сгорания.
Результат изобретения состоит в интенсификации теплопередачи путем увеличения
времени контакта продуктов сгорания повышенной температуры с конвективными
поверхностями нагрева и разности температур теплоносителей, в автоматизации
режима работы и контроля котла, упрощении конструкции, понижении металлоемкости котла, в использовании разного вида
горючего без изменения горелки и увеличения числа источников энергии для нагрева
хозяйственной воды.

tensiunilor ce apar în mostra obiectului, în
funcţie de mărimea valorilor cărora se efectuează etalonarea tensometrului acustic, comparând indicaţiile utilajului de măsurat cu indicaţiile tensometrului supus etalonării. Noutatea
constă în aceea că se măsoară pe bază fixă
timpul de propagare a undelor ultrasonore şi
temperatura mostrei obiectului, se modifică
temperatura mostrei obiectului, se măsoară
repetat parametrii menţionaţi şi se determină
valoarea solicitărilor de temperatură σT, care
apar în mostra obiectului la diferite temperaturi
în interiorul intervalului supus încercării, conform ecuaţiei:

П. формулы: 5
Фиг.: 3

modificarea temperaturii;

Δτ
;
β ZZτ 0 1 ± ΔT γ l + α

σT =

[

(

)]

unde:

Δτ = τ i − τ 0 ;

τ 0 − timpul de propagare a undei ultrasonore
până la modificarea temperaturii;

τi −

timpul de propagare a undei ultrasonore

după modificarea temperaturii;

ΔT = Ti − T0 ;
T0 −
Ti −

temperatura mostrei obiectului până la
temperatura mostrei obiectului după mo-

dificarea temperaturii;

β ZZ −

(11)
(51)

3820 (13) F1
Int. Cl.: G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
G01N 29/07 (2006.01)
a 2007 0318
(21)
2007.11.15
(22)
(71)(73) ÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI
PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD
BOBRENCO Veaceslav, MD; BRANDIS Mi(72)
hail, MD; POCLADOV Alexandru, MD; ANTIPIN Vladimir, MD
SCOROGONOV Anatolii
(74)
Procedeu de etalonare a tensometrului
(54)
acustic
(57)
Invenţia se referă la controlul nedistructiv al
calităţii materialelor prin procedee acustice, în
special la procedeele de etalonare a tensometrelor acustice, care pot fi folosite pentru determinarea tensiunilor la modificarea temperaturii obiectului supus controlului, de exemplu a
şinelor de cale ferată.
Procedeul de etalonare a tensometrului acustic constă în aceea că se excită undele ultrasonore în mostra obiectului, care se propagă
în mediul elastic pretensionat, se măsoară
parametrii de informare ai acestor unde şi pe
baza datelor obţinute se determină valorile
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coeficientul acustoelastic al vitezei de

propagare a undelor ultrasonore în mostra
obiectului;

γl−

coeficientul termoacustic al vitezei de

propagare a undelor ultrasonore în mostra
obiectului;
α − coeficientul de temperatură al extensiunii
liniare;
totodată etalonarea tensometrului acustic se
efectuează comparând valoarea calculată σT
cu indicaţiile tensometrului supus etalonării cu
corectarea lui ulterioară.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for calibrating the acoustical tensometer
The invention relates to the material quality
nondestructive testing by acoustical methods,
particularly to a process for calibrating the
acoustical tensometers that can be used for
calculating the stress when modifying the temperature of the controlled object, for example
of the railway rails.
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The process for calibrating the acoustical tensometer consists in that there are excited the
ultrasonic waves in the specimen of the object,
which are propagated in the stressedly-elastic
medium, there are measured the informative
parameters of said waves and on the basis of
the obtained data there are determined the
values of stresses occurring in the specimen of
the object, depending on which it is carried out
calibration of the acoustical tensometer by
comparing the indications of the measuring
equipment with the indications of the calibrated
tensometer. Novelty consists in that it is
measured on a fixed basis the time of propagation of the ultrasonic waves and the temperature of the object’s specimen, it is modified the temperature of the object’s specimen,
it is repeatedly measured the mentioned parameters and it is determined the value of the
temperature stresses σT, occuring in the object’s specimen at different temperatures inside the test interval, according to equation:
Δτ
σT =
β ZZτ 0 1 ± ΔT γ l + α

[

)]

(

where:

Δτ = τ i − τ 0 ;

τ 0 − the

time of propagation of the ultrasonic

wave up to the modification of the temperature;

τi −

the time of propagation of the ultrasonic

wave after the modification of the temperature;

ΔT = Ti − T0
T0 − the temperature of the object’s specimen
up to the modification of the temperature;

Ti − the temperature of the object’s specimen
after the modification of the temperature;

β ZZ −

the acoustoelastic rate of ultrasonic

wave propagation speed in the object’s specimen;

γ

l

− the thermoacoustic rate of ultrasonic

wave propagation speed;
α − the linear expansion temperature factor;
at the same time calibration of the acoustical
tensometer is carried out by comparing the
calculated value σT with the indications of the
controlled tensometer with subsequent correction thereof.

(54)
(57)

Способ тарирования акустического тензометра
Изобретение относится к неразрушающему
контролю качества материалов акустическими методами, в частности к способу тарирования акустических тензометров, которые могут быть использованы для определения напряжения при изменении температуры контролируемого изделия, например,
железнодорожных рельсов.
Способ тарирования акустического тензометра состоит в том, что возбуждают ультразвуковые волны в образце изделия, которые распространяются в напряженноупругой среде, измеряют информативные
параметры этих волн и на основании полученных данных определяют величину напряжений, возникающих в образце изделия,
с учетом которых проводят тарирование
акустического тензометра путем сличения
показаний измерительного оборудования с
показаниями тарируемого тензометра. Новизна состоит в том, что измеряют на постоянной базе время распространения
ультразвуковых волн и температуру образца изделия, изменяют температуру образца
изделия, повторно измеряют указанные
параметры и определяют величину температурных напряжений σT, возникающих в
образце изделия при различных температурах внутри испытуемого интервала, согласно уравнению:

*
*

*

[

(

)]

где:

Δτ = τ i − τ 0 ;

τ0 −

время распространения ультразвуко-

вой волны до изменения температуры,

τi −

время распространения ультразвуко-

вой волны после изменения температуры;

ΔT = Ti − T0

T0 −

температура образца изделия до из-

менения температуры;

Ti −

температура образца изделия после

изменения температуры;

β ZZ − акустоупругий коэффициент скорости

распространения ультразвуковых волн в
образце изделия;

γl−

Claims: 1
Fig.: 1

Δτ
;
β ZZτ 0 1 ± ΔT γ l + α

σT =

термоакустический коэффициент ско-

рости
волн;

распространения

ультразвуковых
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α − температурный коэффициент линейно-

The process consists in that there are separately dissolved the As2S3 and As2 Se3 in
monoethanolamine or in ethylenediamine at
the temperature of 20...40oC, then the mixtures are cooled up to the room temperature
and are mixed in a ratio determined by the
value x, afterwards the mixture is deposited on
a support and is dried in the air at the temperature up to 40oC, during 2 hours.

го расширения;
при этом тарирование акустического тензометра производят путем сличения расчетной величины σT c показаниями тарируемого тензометра с последующей его корректировкой.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

3821 (13) F1
Int. Cl.: H01L 21/02 (2006.01)
G03C 1/705 (2006.01)
G03C 1/74 (2006.01)
G03G 5/043 (2006.01)
C01G 28/00 (2006.01)
C01G 19/04 (2006.01)
a 2007 0230
(21)
2007.08.23
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
BUZURNIUC Svetlana, MD; VERLAN Victor,
(72)
MD; IOVU Mihail, MD
Procedeu de obţinere a materialului foto(54)
sensibil în bază de semiconductor calcogenic amorf As2(SxSe1-x)3
(57)
Invenţia se referă la optoelectronică, şi anume
la un procedeu de obţinere a materialului fotosensibil în bază de semiconductor calcogenic
amorf As2(SxSe1-x)3, care poate fi utilizat în
calitate de mediu de înscriere a imaginilor optice şi holografice, senzori optici, în microlitografie etc.
Procedeul constă în aceea că se dizolvă separat As2S3 şi As2Se3 în monoetanolamină sau
etilendiamină la temperatura de 20…40oC,
apoi amestecurile se răcesc până la temperatura camerei şi se amestecă într-un raport
determinat de valoarea x, după care amestecul se depune pe un suport şi se usucă cu aer
având temperatura de până la 40oC, timp de 2
ore.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)

(57)
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*
* *
Process for obtaining photosensitive material on base of amorphous chalcogenide
semiconductor As2(SxSe1-x)3
The invention relates to optoelectronics,
namely to a process for obtaining photosensitive material on base of amorphous chalcogenide semiconductor As2(SxSe1-x)3 that can
be used as optical and holographic image recording medium, optical sensors, in microlithography etc.

Claims: 1
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Способ получения фоточувствительного
материала на основе аморфного халькогенидного полупроводника As2(SxSe1-x)3
Изобретение относится к оптоэлектронике,
а именно, к способу получения фоточувствительного материала на основе аморфного
халькогенидного полупроводника As2(SxSe1-x)3,
который может быть использован в качестве
среды для записи оптических и голографических изображений, оптических сенсоров,
в микролитографии и др.
Способ заключается в том, что отдельно
растворяются As2S3 и As2Se3 в моноэтаноламине или в этилендиамине при температуре 20…40oC, затем смеси охлаждаются
до комнатной температуры и смешиваются
в отношении, определяемом значением х,
после чего смесь наносится на подложку и
высушивается на воздухе при температуре
до 40oC, в течение 2 часов.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

3822 (13) F1
Int. Cl.: H01S 3/14 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
C01B 13/18 (2006.01)
C01B 13/32 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C25F 3/12 (2006.01)
a 2007 0306
(21)
2007.11.06
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
SÎRBU Lilian, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(72)
MONAICO Elena, MD; TIGHINEANU Ion, MD
ANISIMOVA Liudmila
(74)
Procedeu de obţinere a microlaserului alea(54)
toriu
(57)
Invenţia se referă la optoelectronică, în special
la microlasere aleatorii, care pot fi utilizate în
spectroscopie, diagnostica medicală, producerea display-urilor etc.

INVENŢII
Procedeul de obţinere a microlaserului aleatoriu constă în doparea unui templat semiconductor poros prin piroliza compuşilor precursori
ai elementelor de pământuri rare sau metale
de tranziţie cu oxidarea simultană a lui. Pentru
aceasta templatul se impregnează cu o soluţie
apoasă a precursorilor menţionaţi, după care
el este supus unui tratament termic timp de o
oră la o temperatură de până la 1200°C, într-o
atmosferă formată din gaz inert cu adaos de
oxigen.
Revendicări: 1
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Process for random microlaser obtaining
The invention relates to optoelectronics, particularly to random microlasers that can be
used in spectroscopy, medical diagnostics,
display production etc.
The process for random microlaser obtaining
includes doping of a porous semiconductor
template by pyrolysis of precursor compounds
of the rare-earth or transition metals with simultaneous oxidation thereof. For that the
template is impregnated with an aqueous solution of said precursors, afterwards it is subjected to thermal treatment during an hour at a
temperature of up to 1200°C, in an atmosphere formed of inert gas with oxygen additive.
Claims: 1
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Способ получения случайного микролазера
Изобретение относится к оптоэлектронике,
в частности, к случайным микролазерам,
которые могут быть использованы в спектроскопии, медицинской диагностике, производстве дисплеев и др.
Способ получения случайного микролазера
включает легирование пористого полупроводникового темплата пиролизом предшественников соединений редкоземельных
или переходных металлов с одновременным окислением его. Для этого темплат
пропитывают водным раствором указанных
предшественников, после чего его подвергают термической обработке в течение часа
при температуре до 1200°С, в атмосфере,
образованной из инертного газа с добавкой
кислорода.
П. формулы: 1
Фиг.: 5
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(11)
(51)

3823 (13) F1
Int. Cl.: H02M 5/257 (2006.01)
H02M 5/12 (2006.01)
H02J 3/06 (2006.01)
a 2007 0138
(21)
2007.05.16
(22)
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
CALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD;
(72)
BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD
Instalaţie de reglare a decalajului de fază cu
(54)
două transformatoare
(57)
Invenţia se referă la energetică, şi anume la
echipamentele de reglare a unghiului de fază
al tensiunilor de intrare şi ieşire în sistemele de
transfer de energie electrică trifazată.
Instalaţia de reglare a decalajului de fază cu
două transformatoare conţine un transformator
(α) trifazat de reglare, ce include înfăşurări (1,
4, 7) de înaltă tensiune de excitare conectate
la linia trifazată de înaltă tensiune şi înfăşurări
(3, 6, 9) de joasă tensiune de reglare cu un
mecanism de comutare sub sarcină, şi un
transformator (β) trifazat suplimentar, ce include înfăşurări (10, 12, 14) de înaltă tensiune de
decalare a fazei şi înfăşurări (11, 13, 15) de
joasă tensiune, conectate la ramificările înfăşurărilor (3, 6, 9) de joasă tensiune de reglare
ale transformatorului trifazat (α) de reglare.
Transformatorul (α) trifazat de reglare este
dotat suplimentar cu înfăşurări (2, 5, 8) de
înaltă tensiune de decalare a fazei, cu un număr fix de spire, conectate la linia trifazată de
înaltă tensiune, bornele de ieşire ale cărora
sunt unite galvanic cu bornele de intrare ale
înfăşurărilor (10, 12, 14) de înaltă tensiune ale
transformatorului (β) trifazat suplimentar. Bornele de ieşire ale înfăşurărilor (10, 12, 14) de
înaltă tensiune ale transformatorului (β) trifazat
sunt unite suplimentar cu începutul următoarei
înfăşurări (1, 4, 7) de înaltă tensiune de excitaţie a transformatorului (α) de reglare în corespundere cu consecutivitatea alternanţei fazelor
sistemului de curent alternativ.
Revendicări: 1
Figuri: 6

(54)
(57)

*
* *
Installation for phase shift regulation with
two transformes
The invention relates to the power engineering, namely to devices for regulation of input
and output voltage phase shift in the threephase power transfer systems.
The installation for phase shift regulation with
two transformers comprises a three-phase
regulating transformer (α), including high-
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voltage exciting coils (1, 4, 7) connected to the
three-phase high-voltage line and regulating
low-voltage coils (3, 6, 9) with a mechanism for
switching under load, and an additional threephase transformer (β), including high-voltage
phase shift regulating coils (10, 12, 14) and
low-voltage coils (11, 13, 15), connected to the
ramifications of the low-voltage regulating coils
(3, 6, 9) of the three-phase regulating transformer (α). The three-phase regulating transformer (α) is additionally provided with highvoltage phase shift regulating coils (2, 5, 8),
with a fixed number of turns, connected to the
three-phase high-voltage line, the output terminals of which are galvanically connected to
the input terminals of the high-voltage coils
(10, 12, 14) of the additional three-phase
transformer (β). The output terminals of the
high-voltage coils (10, 12, 14) of the additional
three-phase transformer (β) are connected to
the start of the following high-voltage exciting
coil (1, 4, 7) of the three-phase regulating
transformer (α) in correspoindence with the
phase alternation of the alternating current
system.
Claims: 1
Fig.: 6

(54)
(57)
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*
* *
Устройство для регулирования фазового сдвига двумя трансформаторами
Изобретение относится к области энергетики, а именно к устройствам для регулирования фазового сдвига входного и выходного напряжения в трехфазных системах
электропередач.
Устройство для регулирования фазового
сдвига двумя трансформаторами содержит
трехфазный регулировочный трансформатор (α), который включает обмотки (1, 4, 7)
возбуждения высокого напряжения, подключенные к трехфазной линии высокого

напряжения и регулировочные обмотки (3,
6, 9) низкого напряжения с механизмом для
коммутации под нагрузкой, и дополнительный трехфазный трансформатор (β), который включает обмотки (10, 12, 14) высокого
напряжения для регулирования фазового
сдвига и обмотки (11, 13, 15) низкого напряжения, подключенные к разветвлениям
регулировочных обмоток (3, 6, 9) низкого
напряжения трехфазного регулировочного
трансформатора (α). Трехфазный регулировочный трансформатор (α) дополнительно снабжен обмотками (2, 5, 8) высокого
напряжения с определенным количеством
витков для регулирования фазового сдвига,
подключенными к трехфазной линии высокого напряжения, выходные клеммы которых гальванически соединены с входными
клеммами обмоток (10, 12, 14) высокого
напряжения дополнительного трехфазного
трансформатора (β). Выходные клеммы
обмоток (10, 12, 14) высокого напряжения
дополнительного трехфазного трансформатора (β) соединены с началом следующей обмотки (1, 4, 7) высокого напряжения
возбуждения трехфазного регулировочного
трансформатора (α) в соответствии c чередованием фаз системы переменного тока.
П. формулы: 1
Фиг.: 6
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче краткосрочных патентов

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о выдаче патента в течение 6 месяцев с даты публикации решения о выдаче патента. Возражение подается в письменной форме на основании положений,
предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона №. 50-XVI от 07.03.2008 об охране изобретений.
Одновременно с публикацией решения о выдаче краткосрочного патента на изобретение
производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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(11) 1 (13) Y
(51) Int.Cl: A61H 23/06 (2006.01)
(21) s 2008 0016
(22) 2008.08.06
(71)(72)(73) AVRAM Iulia, MD
(54) Metodă de efectuare a masajului cosmetic
al feţei
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
cosmetologie şi poate fi utilizată la efectuarea masajului cosmetic al feţei.
Metoda revendicată include efectuarea unor
mişcări de netezire a feţei şi gâtului cu ajutorul tuturor degetelor mâinilor pentru determinarea zonelor cu muşchi contractaţi sau a
zonelor cu depuneri adipoase în exces, apoi
cu toate degetele se efectuează ciupiri consecutive, în direcţia de jos în sus, de la centrul feţei spre regiunile anterolaterale ale feţei, apoi cu pernuţele degetelor se efectuează mişcări de fricţionare a zonelor menţionate cu întinderea pielii feţei de jos în sus, de la
centrul feţei spre regiunile temporale şi parietale ale capului, iar în zonele cu depuneri
adipoase excesive se efectuează suplimentar mişcări de presare cu pernuţele degetelor, cu întinderea pielii feţei de jos în sus de
la centrul feţei spre regiunile anterolaterale
ale feţei, apoi spre regiunile temporale şi parietale ale capului. Fiecare procedură se repetă de 3…5 ori, timp de 10…20 min, în decurs de 9…36 de zile.

center of face towards the anterolateral regions of face, then towards the temporal and
parietal regions of head. Each procedure is
repeated 3...5 times, during 10...20 min, during 9...36 days.
Claims: 1

(54)
(57)

Revendicări: 1

(54)
(57)

54

*
* *
Method for carrying out the facial cosmetic massage
The invention refers to medicine, particularly
cosmetology and can be used for carrying
out the facial cosmetic massage.
The claimed method includes execution of
several stroking movements of face and neck
with the help of all fingers in order to determine the zones with contracted muscles or
zones with excessive adipose depositions,
then with all fingers there are made consecutive pinchings towards the direction from top
to bottom, from the center of face to the anterolateral regions of face, then rubbing
movements with the finger-pads of said
zones by stretching the facial skin from top to
bottom from the center of face towards the
temporal and parietal regions of head, and in
the zones with excessive adipose depositions there are made additionally pressing
movements with the finger-pads by stretching the facial skin from top to bottom from the

*
* *
Метод выполнения косметического
массажа лица
Изобретение относится к медицине, в частности к косметологии и может быть использовано для выполнения косметического массажа лица.
Заявленный метод включает выполнение
некоторых поглаживающих движений лица и шеи, при помощи всех пальцев рук
для определения зон с сокращенными
мышцами или зон с излишними жировыми
отложениями, затем всеми пальцами выполняют щипки последовательно по
направлению снизу вверх, от центра лица
к переднелатеральным областям лица,
затем растирающие движения подушечками пальцев указанных зон с растягиванием кожи лица снизу вверх от центра лица в стороны височных и теменных областей головы, а в зонах с излишними жировыми отложениями выполняют дополнительно давящие движения подушечками
пальцев с растягиванием кожи лица снизу
вверх от центра лица к переднелатеральным областям лица, затем к височным и
теменным областям головы. Каждую процедуру повторяют 3…5 раз по 10…20 мин
в течение 9…36 дней.
П. формулы: 1

(11)
(51)

2 (13) Y
Int.Cl: F16H 1/00 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
(21) s 2008 0010
(22) 2004.09.09
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;
CIUPERCĂ Rodion, MD; CIOBANU Radu,
MD
(54) Multiplicator precesional (variante)
(57) Invenţia se referă la transmisiile mecanice,
utilizate pentru multiplicarea turaţiilor organului de lucru al agregatelor eoliene cu capacitate mare şi mijlocie.
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Multiplicatorul precesional include o carcasă,
în care sunt amplasaţi arborii conducător şi
condus, legaţi cinematic cu un bloc-satelit.
Blocul-satelit conţine două coroane dinţate,
dinţii cărora, conform primei variante, sunt
executaţi în formă de role conice instalate
prin rulmenţi cu ace pe osiile fixate în corpul
blocului-satelit. Conform variantei a doua,
dinţii coroanelor blocului-satelit (6) sunt executaţi în formă de role conice (9) fixate pe
osiile instalate în corpul blocului-satelit (6)
prin rulmenţi radiali (20). Pe ambele părţi ale
blocului-satelit (6) sunt amplasate două roţi
dinţate centrale, fixate în carcasă.
Revendicări: 2
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Precession step-up gear (variants)
The invention relates to the mechanical
transmissions used for stepping up the revolutions of the tool of the average and highcapacity wind aggregates.
The precession step-up gear includes a
body, wherein there are placed the drive and
driven shafts, kinematically joined with a satellite gearwheel. The satellite gearwheel
comprises two gear rings, the teeth of which,
according to the first variant, are made in the
form of taper rollers, installed by means of
needle bearings on the axles fixed into the
satellite gearwheel. According to the second
variant, the teeth of the gear rings of the satellite gearwheel (6) are made in the form of
taper rollers (9) fixed on the axles installed
into the satellite gearwheel (6) by means of
radial bearings (20). On both sides of the
satellite gearwheel (6) there are placed two
central gearwheels, fixed into the body.

(54)
(57)

Прецессионный мультипликатор (варианты)
Изобретение относится к механическим
передачам, используемым для повышения оборотов рабочего органа ветровых
агрегатов высоких и средних мощностей.
Прецессионный мультипликатор включает
корпус, в котором расположены кинематически связанные с сателлитным колесом
ведущий и ведомый валы. Сателлитное
колесо содержит два зубчатых венца, зубья которых, согласно первому варианту,
выполнены в виде конических роликов,
установленых посредством игольчатых
подшипников на осях, закрепленных в сателлитном колесе. Согласно второму варианту, зубья венцов сателлитного колеса
(6) выполнены в виде конических роликов
(9), закрепленных на осях, установленных
в сателлитном колесе (6) посредством
радиальных подшипников (20). С обеих
сторон сателлитного колеса (6) размещены два центральных зубчатых колеса, закрепленных в корпусе.
П. формулы: 2
Фиг.: 3

Claims: 2
Fig.: 3
*
*

*
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2008.12.31
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de
clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care
a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului
Nr.
crt.
1
1
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(51) Indici de clasificare

5
A01D 1/06 (2006.01)
A01G 3/02 (2006.01)
B26B 1/08 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 7/06 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01N 59/06 (2006.01)
A01N 25/04 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A23K 1/14 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
A01F 25/02 (2006.01)
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A23L 1/212 (2006.01)
A23P 1/12 (2006.01)
A47C 27/15 (2006.01)
A61F 5/045 (2006.01)
A61B 17/02 (2006.01)
A61B 17/42 (2006.01)
A61B 1/313 (2006.01)
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A61K 8/60 (2006.01)
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A61K 8/99 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/21 (2006.01)
A61K 8/25 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61K 8/99 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

6
a 2007 0119

7
2007.04.26

8
5/2008

a 2007 0282

2007.10.16

5/2008

a 2008 0035

2008.02.12

5/2008

a 2007 0342

2007.12.21

5/2008

a 2007 0240

2007.09.05

5/2008

a 2006 0279

2006.12.22

5/2008

a 2007 0315
a 2007 0157

2007.11.13
2007.05.31

5/2008
5/2008

a 2008 0060

2008.02.28

5/2008

a 2007 0275

2007.10.11

5/2008

a 2007 0276

2007.10.11

5/2008
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1
12

2
MD

3
3592

4
G2

13

MD

3593

G2

14

MD

3595

G2

15
16

MD
DE

3596
3599

G2
G2

17

MD

3600

G2

18

MD

3602

G2

19

MD

3603

G2

20

MD

3605

G2

21

MD

3606

G2

22

MD

3607

G2

23

MD

3608

C2

5
A61K 31/155 (2006.01)
A61P 15/04 (2006.01)
A61M 19/00 (2006.01)
A61M 21/00 (2006.01)
A61K 36/15 (2006.01)
A61P 23/02 (2006.01)
B23H 1/00 (2006.01)
B23H 7/02 (2006.01)
B23H 7/06 (2006.01)
B23F 9/06 (2006.01)
B23H 7/08 (2006.01)
B30B 9/22 (2006.01)
B30B 9/26 (2006.01)
B30B 9/02 (2006.01)
A23N 1/00 (2006.01)
B60K 16/00 (2006.01)
F24J 2/42 (2006.01)
F02G 1/044 (2006.01)
F03G 6/06 (2006.01)
C01B 31/08 (2006.01)
C01B 31/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C03B 31/00 (2006.01)
C03C 17/34 (2006.01)
E04D 3/40 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
A01G 1/04 (2006.01)
C25F 1/08 (2006.01)
C25F 5/00 (2006.01)
B23K 1/20 (2006.01)
H02P 9/46 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
F03B 13/10 (2006.01)
F03C 5/00 (2006.01)
H05K 11/02 (2008.01)
H03G 3/34 (2006.01)

6
a 2007 0302

7
2007.11.06

8
5/2008

a 2007 0117

2007.04.24

5/2008

a 2005 0068

2005.03.04

5/2008

a 2005 0158
a 2004 0080

2005.06.06
2002.10.18

5/2008
5/2008

a 2005 0309

2005.10.28

5/2008

a 2007 0037

2007.02.08

5/2008

a 2007 0329

2007.11.27

5/2008

a 2007 0098

2007.04.17

5/2008

a 2007 0052

2007.02.27

5/2008

a 2005 0317

2005.10.31

5/2008

a 2004 0141

2004.06.02

5/2008
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II
Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

P

rotecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale aprobat
prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul
exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.
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 prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare depuse, modelele de utilitate
înregistrate, certificatele de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate şi modelele de utilitate reînnoite.

L

egal protection of utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration thereof with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial
Property Protection approved by the Government Decision No. 456 of July 26, 1993.
The certificate of utility model registration shall attest to the priority, the authorship and the exclusive
right of the owner in the utility model.
An utility model may be registered if it relates to the aids of mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new and if it is susceptible of industrial application.
In the Section are published data on the filed applications for utility model registration, registered utility
models, issued utility models registration certificates and renewed utility models.

П

равовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
регистрации в AGEPI в порядке, установленном Временным положением об охране промышленной собственности, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право владельца на полезную модель.
Полезная модель может быть зарегистрирована, если она относится к конструктивному выполнению
средств производства и предметов потребления или их составных частей, если она является новой и
промышленно применимой.
В данном Разделе публикуются сведения о поданных заявках на регистрацию полезных моделей,
о зарегистрированных полезных моделях, о выданных свидетельствах о регистрации полезных
моделей и о продленных полезных моделях.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE, CONFORM NORMEI ST. 9 OMPI
INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 9
КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ, В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТОМ ST. 9 ВОИС
(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat
Number of registered utility model
Номер зарегистрированной полезной модели
(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI
Kind-of-document code according to W IPO Standard ST. 16
Код вида документа в соответствии со стандартом ST. 16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului
Information on the correction of the application/certificate
Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of renewed utility model
Номер возобновленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity
Установленная дата истечения возобновления
(21) Numărul depozitului
Number of application
Номер заявки
(22) Data depozitului
Filing date of application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number of priority application
Номер, присвоенный приоритетной заявке
(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки
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(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the priority application, code of the country according to the W IPO Standard ST. 3
Страна приоритетной заявки, код страны в соответствии со стандартом ST. 3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: BOPI number and year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision on utility model registration: BOPI number and year
Дата публикации решения о регистрации полезной модели: номер BOPI, год
(47) Data eliberării certificatului
Date of issuance of certificate
Дата выдачи свидетельства
(48) Data publicării cererii/certificatului corectat
Date of publication of the corrected application/certificate
Дата публикации заявки/свидетельства
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация
(54) Titlul modelului de utilitate
Title of utility model
Название полезной модели
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat
Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document is divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de invenţie pe care se bazează cererea actuală pentru model de
utilitate
Number and filind date of the patent application which the effective utility model application relies on
Номер и дата подачи заявки на изобретение, на которой основывается нынешняя заявка на полезную модель
(71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of applicant(s), code of the country, in accordance with W IPO Standard ST. 3
Имя заявителя (заявителей), код страны SТ. 3 ВОИС
(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of author(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя автора (авторов), код страны SТ. 3 ВОИС
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(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of owner(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя владельца регистрации, код страны SТ. 3 ВОИС
(74) Numele reprezentantului
Name of representative
Имя представителя
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of entry into the national phase according to the PCT
Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ
(86) Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data
International application (regional or under the PCT): number and filing date
Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата
(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data
International publication (regional or under the PCT): number and publication date
Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS
РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
A – NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ чЕЛОВЕКА

E – CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

B – TEHNICI INDUSTRIALE DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMING OPERATIONS. TRANSPORTING
РАЗЛИчНЫЕ ТЕХНОЛОГИчЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

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

C – CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИя И МЕТАЛЛУРГИя

G – FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

D – TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

H – ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИчЕСТВО
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CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE DOCUMENTE DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE UTILITATE
CONFORM NORMEI ST. 16
WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND
OF UTILITY MODEL REGISTRATION DOCUMENTS IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 16
КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

U –

primul nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, neexaminată

–

first publication level: published, unexamined application for utility model registration

–

пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию
полезной модели

U8 –

cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice,
părţilor din text, desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt

–

utility model application published with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text, drawings or chemical formulas included in the title-page

–

заявка на полезную модель, опубликованная с исправлениями или изменениями библиографических
данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных
в титульный лист

U9 –

cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

–

utility model application published with corrections or modifications of any part of description, claims and drawings

–

заявка на полезную модель, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и чертежей

Y1 –

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

–

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

–

втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию полезной
модели (используется для публикации, если документ с кодом U не публиковался)

Y2 –

al doilea nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, examinată (se aplică
pentru publicarea care succedă documentul cu codul U)

–

second publication level: published, examined application for utility model registration (is applied in case
the U-coded document has been published)

–

втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию полезной
модели (используется для публикации, следующей за публикацией документа с кодом U)

Y8 –

certificat de înregistrare a modelului de utilitate, cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor
din text, desenelor sau formulelor chimice în pagina de capăt a documentului

–

utility model registration certificate with corrections or modifications of the bibliographic data, text parts,
drawings or chemical formulae included in the title-page

–

свидетельство о регистрации полезной модели с изменениями или исправлениями библиографических данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул,
включенных в титульный лист документа
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Y9 –

certificat de înregistrare a modelului de utilitate, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

–

utility model registration certificate reprinted with corrections or modifications of any part of the description,
claims and drawings

–

свидетельство о регистрации полезной модели, перепечатанное с исправлениями или изменениями
какой-либо части описания, формулы изобретения и чертежей

Z1 –

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru publicare, dacă
documentul cu codurile Y1, Y2 n-a fost publicat)

–

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

–

тpетий уpовень публикации: описание заpегистpиpованной полезной модели (используется для
публикации, если документ с кодом Y1, Y2 не публиковался)

Z2 –

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codurile Y1, Y2)

–

third publication level: specification of the registered utility model (is applied in case the Y1, Y2-coded document has been published)

–

тpетий уpовень публикации: описание заpегистpиpованной полезной модели (используется для
публикации, следующей за публикацией документа с кодом Y1, Y2)

W1–

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

–

second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the
applicant, without examination as to substance (is applied in case the U-coded document has not been
published)

–

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

W2–

al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului
fără examinarea de fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul U)

–

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

–

второй уровень публикации: публикация решения о регистрации полезной модели (используется для
публикации, следующей за публикацией документа с кодом U)

I1 –

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului fără
examinarea de fond (se aplică pentru publicare, dacă documentul cu codurile W1, W2 n-a fost publicat)

–

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

–

третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, если документ с кодом W1, W2 не публиковался)

I2 –

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului fără
examinarea de fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codurile W1, W2)

–

third publication level: specification of the utility model registered at the responsibility of the applicant without examination as to substance (is applied in case the W 1, W 2-coded document has been published)

–

третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность
заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, следующей за публикацией документа с кодом W1, W2)
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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 PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

AA1K Lista cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor de depozit
Numerical index of filed applications for the registration of utility models
Нумерационный указатель поданных заявок на регистрацию полезных моделей
BB1K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate publicate
Published applications for the registration of utility models
Опубликованные заявки на регистрацию полезных моделей
FF4K Modele de utilitate înregistrate
Registered utility models
Зарегистрированные полезные модели
FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate
List of issued utility model certificates
Перечень выданных свидетельств о регистрации полезных моделей
ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
List of renewed utility models
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BB1K Cereri de înregistrare /
Applications for registration /

Заявки на регистрацию

C

ererea de înregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de către autor sau succesorul
lui în drepturi, personal sau prin reprezentant.
Cererea trebuie să se refere la un singur model de utilitate sau la un grup de modele de utilitate care
formează un singur concept creativ şi trebuie să conţină documentele prevăzute în Regulamentul provizoriu
cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456
din 26 iulie 1993.
Descrierile cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate ale căror rezumate sunt publicate în BOPI se
află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra
cost.

T

he application for registration of a utility model shall be filed with the AGEPI, directly or through a
representative, by the author or its successor in titles.
The application shall relate only to one utility model or to a group of utility models so linked as to form
a single general inventive concept and shall contain the documents foreseen in the Provisional Regulation
on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government Decision No 456
of July 26, 1993.
Descriptions of the applications forregistration of utility models, the abstracts of which are published in
BOPI are present in the AGEPI library, available for public, and may be consulted directly or copies may be
ordered for payment of an additional fee.

З

аявка на регистрацию полезной модели подается в AGEPI автором или его правопреемником
лично или через представителя.
Заявка должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, образующих
единый изобретательский замысел, и должна содержать документы, предусмотренные во Временном
положении об охране промышленной собственности, утвержденном постановлением Правительства
№ 456 от 26 июля 1993 г.
Описания к заявкам на регистрацию полезных моделей, рефераты которых опубликованы в BOPI,
находятся в библиотеке АGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут
быть заказаны их копии.
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MODELE DE UTILITATE
u 2008 0014 (13) U
Int. Cl.: F02M 27/00 (2006.01)
F02M 27/04 (2006.01)
C10G 32/02 (2006.01)
F23K 5/08 (2006.01)
(22) 2008.06.11
(71)(72) ISTRATI Dumitru, MD; ISTRATI Natalia, MD
(54) Dispozitiv pentru purificarea şi tratarea
magnetică a combustibilului
(57) Modelul de utilitate se referă la construcţia de
maşini, şi anume la mijloacele de pregătire a
combustibilului pentru arderea în motor, şi
poate fi utilizat pentru purificarea fină şi tratarea
magnetică a combustibilului.
Dispozitivul conţine un corp cilindric (1) cu
racord de admisiune (3), un capac (2) cu racord
de evacuare (7), un sistem magnetic din
magneţi permanenţi în formă de C, amplasaţi
în corp câte doi de-a lungul axei dispozitivului
şi orientaţi în pereche cu polii de acelaşi nume
unul faţă de altul, o tijă cilindrică (8), unită cu
capătul interior al capacului (2) şi amplasată
coaxial în interiorul sistemului magnetic cu
formarea unui canal inelar (12) între suprafaţa
exterioară a tijei (8) şi suprafeţele interioare ale
magneţilor, totodată tija (8) este executată cu
un canal (9) interior străpuns, în care sunt
amplasaţi magneţi permanenţi suplimentari
(10) orientaţi unul faţă de altul cu polii de
acelaşi nume, capătul liber al tijei (8) este
amplasat vizavi de racordul de admisiune (3)
şi este dotat cu un capac conic demontabil
(11), în capacul (2) dispozitivului, de partea
capătului interior, sunt executate cel puţin două
canale (13), amplasate sub un unghi faţă de
axa longitudinală a dispozitivului, care unesc
canalul inelar (12) cu racordul de evacuare (7).
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C-shaped magnets, pairwise placed into the
body along the axis of the device and oriented
in pairs with the analogous poles to each other,
a cylindrical rod (8), joined with the inner end
of the cover (2) and coaxially placed inside the
magnetic system with formation of an annular
channel (12) between the outer surface of the
rod (8) and the inner surfaces of the magnets,
at the same time the rod (8) is made with an
inner through channel (9), wherein there are
installed additional permanent magnets (10)
oriented about each other with the analogous
poles, the free end of the rod (8) is placed opposite to the inlet branch (3) and is equipped
with a demountable conic cover (11), into the
cover of the device (2), from the end of the internal end face, there are made at least two
channels (13), placed at an angle with the longitudinal axis of the device and connecting the
annular channel (12) to the outlet branch (7).

(21)
(51)

Revendicări: 3
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Device for fuel magnetic treatment and purification
The utility model relates to the mechanical engineering, namely to means for fuel preparation for burning into the engine, and can be
used for fuel magnetic treatment and fine purification.
The device comprises a cylindrical body (1)
with inlet branch (3), a cover (2) with outlet
branch (7), a magnetic system of permanent

Claims: 3
Fig.: 2
*
*
(54)
(57)

*

Устройство для очистки и магнитной
обработки топлива
Полезная модель относится к области
машиностроения, а именно к средствам
подготовки топлива к сгоранию в двигателе,
и может быть использована для тонкой
очистки и магнитной обработки топлива.
Устройство содержит цилиндрический
корпус (1) с входным патрубком (3), крышку
(2) с выходным патрубком (7), магнитную
систему из постоянных С-образных магнитов, установленных в корпусе попарно вдоль
оси устройства и ориентированные в паре
одноименными полюсами друг к другу,
цилиндрический стержень (8), соединенный с внутренним торцом крышки (2) и расположенный внутри магнитной системы
коаксиально с образованием кольцевого
канала (12) между наружной поверхностью
стержня (8) и внутренними поверхностями
магнитов, при этом стержень (8) выполнен
с внутренним сквозным каналом (9), в котором установлены дополнительные постоянные магниты (10), ориентированные друг
относительно друга одноименными полюсами, свободный торец стержня (8) расположен напротив входного патрубка (3) и
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снабжен съемной конической крышкой (11),
в крышке устройства (2) со стороны внутреннего торца выполнено, по меньшей мере,
два канала (13), расположенных под углом
к продольной оси устройства и соединяющих коль цевой канал (12) с выходным
патрубком (7).
П. формулы: 3
Фиг.: 2
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FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /
Зарегистрированные полезные модели

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI o cerere motivată de anulare a modelului
de utilitate pe întreaga durată de valabilitate a acestuia, dacă nu este îndeplinită cel puţin una
din condiţiile prevăzute în Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica
Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

A

ny person concerned is entitled to file with the AGEPI a written reasoned declaration of cancellation of a utility model for the whole term thereof, if any one of the conditions set out in the
Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government Decision No 456 of July 26, 1993 has not been met.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение против решения о регистрации
полезной модели на весь срок его действия, если не выполнено хотя бы одно из условий,
предусмотренных Временным положением об охране промышленной собственности в Республике
Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
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(11)
(51)

202 (13) Y2
Int. Cl.: B29C 70/82 (2006.01)
F16L 1/11 (2006.01)
(21) u 2008 0011
(22) 2008.02.18
(71)(72)(73) BARBUL Nicolai, MD
(54) Bandă de semnalizare cu detector
(57) Modelul de utilitate se referă la benzile de
semnalizare cu detector destinate pentru
exploatarea sigură a sistemelor de distribuţie
a gazelor.
Banda de semnalizare cu detector constă
dintr-o fâşie polimeră vopsită în culori vii cu un
conductor în formă de foiţă de metal montat în
ea şi izolat. Foiţa de metal este executată din
metal moale, lăţimea ei L fiind determinată prin
formula L=(2,5…4,0)/h, unde h este grosimea
foiţei şi este cuprinsă între 0,02£h£0,20 mm.
Conductorul poate fi executat din mai multe
straturi de foiţe de metal.
Revendicări: 2
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)
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*

Detector signaling band
The utility model relates to the detector signaling bands meant for safe exploitation of gas
distribution systems.

The detector signaling band consists of a brightly
coloured polymer strip with a built-in therein and
insulated conductor in the form of a metal foil. The
foil is made of soft metal, its width L being determined according to formula L=(2,5…4,0)/h,
where h – the foil thickness, covered within the
limits of 0,02£h£0,20 mm. The conductor may
be made of several foil layers.
Claims: 2
Fig.: 2
*
*
(54)
(57)

*

Детекторная сигнальная лента
Полезная модель относится к детекторным
сигнальным лентам, предназначенным для
безопасной эксплуатации систем газораспределения.
Детекторная сигнальная лента состоит из
ярко окрашенной полимерной полосы с
вмонтированным в нее и изолированным
проводником в виде фольги. Фольга выполнена из мягкого металла, при этом ее ширина
L определяется по формуле L=(2,5…4,0)/h,
где h толщина фольги, находящаяся в пределах 0,02£h£0,20 мм. Проводник может быть
выполнен из нескольких слоев фольги.
П. формулы: 2
Фиг.: 2
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2008.12.31
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul
certificatului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de clasificare conform
CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate
Nr.
crt.
1

(33) Cod
ST. 3
OMPI
MD

(11) Nr. certificat

188

(13) Cod
ST. 16
OMPI
I2

(51) Indici de clasificare

B28D 1/00 (2006.01)

(21)
Nr. depozit

(22) Data
depozit

u 2007 0022

2007.10.12

(45)
Nr.
BOPI
8/2008

B28D 1/30 (2006.01)
2

MD

189

I2

B28D 7/04 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)

u 2007 0009

2007.05.07

8/2008

3

MD

190

I2

E04C 1/40 (2006.01)

u 2007 0010

2007.05.07

8/2008

4

MD

191

I2

u 2007 0023

2007.11.06

8/2008

5

MD

192

I2

u 2008 0015

2008.06.19

8/2008

E04C 1/41 (2006.01)
F28D 17/00 (2006.01
F28D 20/00 (2006.01)
G02B 21/34 (2006.01)

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul
certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de reînnoire, indicii
de clasificare conform CIB, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare
a modelului de utilitate
Nr.
crt.
1

Cod
ST. 3
OMPI
MD

(16) Nr.
certificatului
99

(21) Nr.
depozit
u 2004 0001

(22) Data
depozit

(18) Data expirării
termenului
de reînnoire
2003.12.26
2013.12.26

(51) Indici de clasificare

E04C 1/00 (2006.01)

(45)
Nr.
BOPI
6/2004
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IV
Mărci / Trademarks
rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI în
modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor.
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.

P

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile
reînnoite prin procedura naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor
şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques
internationales/WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include toate datele referitoare la
înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte
acţiuni ce se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul
OMPI la adresa http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ sau http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ şi în
biblioteca AGEPI pe suport DVD.

T

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration thereof with the AGEPI in accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the
Protection of Trademarks.

According to this Law the trademark is certified by a certificate on registration granted by the AGEPI.
The certificate on registration confirms the priority date of the trademark and the exclusive right of the
owner of the trademark for goods and services included in the certificate.
Data on the field trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the
national procedure shall be published in this Section.
The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in
French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International
Marks”. The Official Bulletin includes all relevant data on new international registrations, renewals,
subsequent designations as well as changes and other entries referred to the international
registrations. The Official Bulletin is available for public on the WIPO site
http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ or http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ and on the DVD carrier
in the AGEPI library.
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TRADEMARKS

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

Cereri de înregistrare examinate*/
Examined applications for registration**

Î

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant. O
cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30
din Lege.
Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea
examinată, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

I

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

Any person may oppose a registration of a trademark within the three months that follow the date of
publishing the data concerning the examined application.

*
Cerere examinată - cerere de înregistrare a mărcii a cărei procedură de examinare de fond a fost realizată până
la data de 2008.09.05, în conformitate cu prevederile Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi
denumirile de origine a produselor.
**

Examined application – the application for registration of a trademark the examination procedure of which was
carried out before 2008.09.05, according to the provisions of the Law No. 588-XIII of September 22, 1995 on
Trademarks and Appellations of Origin.
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(210) 018098
(220) 2005.11.22
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
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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.

(210) 018889
(220) 2006.03.06
(730) ECOPRIM-PRO S.R.L, MD
Str. Academiei nr. 17, ap. 15, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Chişinău", "Bere", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(8)
32 - bere;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale;
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;
comercializarea berii; operaţii de export-import;
servicii prestate de magazine specializate;

(511) NCL(8)
30 - orez, tapiocă, sago; făină, pâine; îngheţată;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă de răcit.

(210) 019009
(220) 2006.03.16
(730) ŞOŞEV Vasilii, MD
Str. S. Lazo nr.107, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova
(540)

43 - aprovizionare cu bere.
(531) CFE(5) 24.09.08; 26.04.09; 26.04.18.

(210) 018505
(220) 2006.01.16
(730) SOCIÉTÉ COMPTOIR MÉDITERRANÉEN
DE L'OLIVE "COMOLIVE", Société a résponsabilité limitée, FR
Route de Montpellier, F-34200 SETE, Franţa
(540)

(511) NCL(8)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "БЕССАРАБСКОЕ".
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu amănuntul; operaţii de export-import;
comercializarea băuturilor alcoolice; servicii
prestate de magazine specializate.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 019920
(220) 2006.09.01
(730) ALCOLUX S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica
Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 020127
(220) 2006.10.12
(730) CASCADVIN S.R.L., MD
Str. Petre Ungureanu nr. 2a, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu excepţia vinurilor, băuturilor spirtoase şi a lichiorurilor.

(210) 020165
(220) 2006.10.11
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey, KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Zernovaia", "Зерновая ",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(8)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) cu conţinut de cereale şi/sau alcool de cereale.
(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.06; 25.01.17; 26.01.18;
27.05.11; 28.05.00.

(210) 019983
(220) 2006.09.15
(730) Farmina S.R.L., MD
Str. Ciocana nr. 8, bloc 1, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(8)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(511) NCL(8)
34 - tutun tratat şi brut; tutun de fumat; tutun de
pipă; tutun pentru răsucire manuală, tutun de
mestecat; ţigarete, ţigări, trabucuri, ţigarille;
substanţe pentru fumat comercializate separat sau în amestec cu tutunul (nu în scopuri
medicale sau curative); tutun de prizat; articole de tutungerie incluse în clasa 34; hârtie de
ţigară, tuburi de ţigări şi chibrituri.

(210) 020527
(220) 2006.12.28
(730) CRISTI-BOTEZAT, întreprindere individuală, MD
Bd. Dacia nr. 47, ap. 86, MD-2062, Chişinău,
Republica Moldova

M+RCI
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „PERFUMERY SHOPS”.
(591) Culori revendicate: negru, roşu, albastru, alb.
(511) NCL(8)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 01.15.21; 26.01.01; 26.01.06; 27.05.01;
29.01.14.

MD - BOPI 1/2009
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "BEST".
(511) NCL(9)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
cu excepţia aparatelor moxibustion, aparatelor fizioterapeutice, pernelor electrice de încălzire de uz medical; pernelor calde electrice
de uz medical; aparatelor ortopedice pentru
vertebre; aparatelor medicale pentru exerciţii
fizice; cuverturilor pentru încălzire de uz medical; pernelor de uz medical; aparatelor de
masaj; aparatelor de termoterapie de uz medical; maşinilor şi aparatelor terapeutice cu
ultrasunet; maşinilor şi aparatelor pentru terapie cu frecvenţă joasă; aparate dentare şi
veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice; material de sutură;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.16; 26.11.02; 26.11.12;
27.05.03.

(210) 020986
(220) 2007.04.04
(730) NUGAMED S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Ion Creangă nr. 6, MD-2011, Codru,
Chişinău, Republica Moldova

(210) 020987
(220) 2007.04.04
(730) NUGAMED S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Ion Creangă nr. 6, MD-2011, Codru,
Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
(531) CFE(5) 26.05.06; 26.05.18; 27.05.24; 28.05.00.

(210) 021229
(220) 2007.05.11
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,
Statele Unite ale Americii
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "MED".
(511) NCL(9)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
cu excepţia aparatelor moxibustion, aparatelor fizioterapeutice, pernelor electrice de încălzire de uz medical; pernelor calde electrice
de uz medical; aparatelor ortopedice pentru
vertebre; aparatelor medicale pentru exerciţii
fizice; cuverturilor pentru încălzire de uz medical; pernelor de uz medical; aparatelor de
masaj; aparatelor de termoterapie de uz medical; maşinilor şi aparatelor terapeutice cu
ultrasunet; maşinilor şi aparatelor pentru terapie cu frecvenţă joasă; aparate dentare şi
veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice; material de sutură;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.16; 26.11.02; 26.11.12.

(210) 021190
(220) 2007.06.06
(730) MELENAS-COM S.R.L., MD
Str. Sfatul Ţării nr. 9, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate şi instrumente de
măsurare; aparate şi instrumente de diagnostic; aparate şi instrumente de cântărire; indicatoare, aparate, instrumente, traductoare şi
senzori de presiune şi de temperatură; echipament GPS; echipament de operare la distanţă (teleghidat), de control şi de monitorizare a utilajelor, generatoarelor de energie şi
autocamioanelor de tot-teren (de câmp), a
vehiculelor, echipamentului şi utilajelor pentru
lucrări terasiere, condiţionarea solului, prelucrarea materialelor, construcţii, minerit, construirea şi pavarea drumurilor, agricultură şi
silvicultură; acumulatoare (baterii) şi dispozitive pentru încărcarea acumulatoarelor; cabluri,
conductoare, conductoare de sunet, linii magistrale, tuburi izolatoare; aparate radio; ochelari; ochelari de soare; părţi şi fitinguri pentru
toate produsele incluse în această clasă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; gestiunea afacerilor comerciale şi consultanţă;
livrarea informaţiei referitoare la afaceri; servicii de administrare în operarea distribuirii
produselor; servicii de consulting în logistică,
inclusiv elaborarea şi administrarea circuitelor
de livrări; servicii de marketing; compilarea şi
sistematizarea informaţiei în bazele de date

80

M+RCI
computerizate; administrarea şi compilarea
bazelor de date computerizate; servicii ale
punctelor de vânzări şi închirieri; vânzări cu
amănuntul on-line; vânzări cu amănuntul;
acordarea bazelor de date computerizate cu
posibilitatea regăsirii, acordarea de web-siteuri şi servicii informaţionale on-line cu privire
la comerţul, închirierea, finanţarea, reparaţia
şi deservirea dispozitivelor, echipamentului,
utilajelor şi generatoarelor de energie, a vehiculelor, dispozitivelor, utilajului pentru lucrări
terasiere, condiţionarea solului, prelucrarea
materialelor, construcţii, minerit, construirea şi
pavarea drumurilor, agricultură şi silvicultură;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri creditaremonetare; afaceri imobiliare; servicii financiare; gestiunea afacerilor financiare; emisiunea
hârtiilor de valoare, inclusiv emisiunea hârtiilor
de valoare în calitate de titluri de creanţă;
investiri; servicii de asigurare; creditare, deservirea creditelor; deservire pe garanţie, oferirea garanţiei, deservire garantată;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; deservirea, întreţinerea şi reparaţia motoarelor,
echipamentului, utilajelor şi generatoarelor de
energie electrică, a vehiculelor, maşinilor,
utilajului pentru lucrări terasiere, condiţionarea
solului, prelucrarea materialelor, construcţii,
minerit, construirea şi pavarea drumurilor,
agricultură şi silvicultură, dispozitive şi blocuri
de control pentru produsele menţionate; instalarea, deservirea şi reparaţia utilajelor; închirierea vehiculelor, echipamentului, utilajelor
pentru lucrări terasiere, condiţionarea solului,
prelucrarea materialelor, construcţii, minerit,
construirea şi pavarea drumurilor, agricultură
şi silvicultură, închirierea generatoarelor de
energie electrică; reparaţia, recondiţionarea,
modernizarea motoarelor, angrenajelor, detaliilor generatoarelor de energie, blocurilor de
energie, aparatelor de locomoţie terestră,
maşinilor şi utilajelor pentru lucrări terasiere,
condiţionarea solului, a maşinilor şi utilajelor
pentru prelucrarea materialelor, a maşinilor şi
utilajelor agricole, a maşinilor şi utilajelor pentru construcţii, a maşinilor şi utilajelor pentru
construirea şi pavarea drumurilor, componentelor electronice pentru toate produsele menţionate şi dispozitivele electronice menajere;
deservire pe garanţie;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; designul şi dezvoltarea hardware
de calculatoare; servicii de calculator; consultanţă tehnică şi tehnologică; designul sisteme-

MD - BOPI 1/2009
lor informative computerizate; testarea şi controlul motoarelor, maşinilor şi utilajului; testarea, controlul, diagnosticul, calibrarea şi monitorizarea vehiculelor, echipamentului, utilajelor pentru lucrări terasiere, condiţionarea solului, prelucrarea materialelor, construcţii, minerit, construirea şi pavarea drumurilor, agricultură şi silvicultură, a utilajului şi generatoarelor
de energie şi generatoarelor de energie electrică, a spaţiilor de lucru, parcurilor de maşini
şi utilaje, camioanelor, a parcurilor de mijloace de transportat mărfuri, de maşini şi utilaje
şi a funcţionării utilajului prin reţelele de calculatoare şi prin Internet; dirijarea maşinilor şi
instalaţiilor prin reţelele de calculatoare şi prin
Internet; controlul şi dirijarea la distanţă a
echipamentului, utilajelor şi generatoarelor de
energie electrică, a vehiculelor, dispozitivelor,
utilajului pentru lucrări terasiere, condiţionarea
solului, prelucrarea materialelor, construcţii,
minerit, construirea şi pavarea drumurilor,
agricultură şi silvicultură prin reţelele de calculatoare şi prin Internet; colectarea de date şi
analiza lor prin reţelele de calculatoare şi prin
Internet; depanarea hardware, deservire pe
garanţie.

(210) 021231
(220) 2007.05.11
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate şi instrumente
de măsurare; aparate şi instrumente de diagnostic; aparate şi instrumente de cântărire;
indicatoare, aparate, instrumente, traductoare
şi senzori de presiune şi de temperatură;
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echipament GPS; echipament de operare la
distanţă (teleghidat), de control şi de monitorizare a utilajelor, generatoarelor de energie şi
autocamioanelor de tot-teren (de câmp), a
vehiculelor, echipamentului şi utilajelor pentru
lucrări terasiere, condiţionarea solului, prelucrarea materialelor, construcţii, minerit, construirea şi pavarea drumurilor, agricultură şi
silvicultură; acumulatoare (baterii) şi dispozitive pentru încărcarea acumulatoarelor; cabluri, conductoare, conductoare de sunet, linii
magistrale, tuburi izolatoare; aparate radio;
ochelari; ochelari de soare; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele incluse în această
clasă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; gestiunea afacerilor comerciale şi consultanţă;
livrarea informaţiei referitoare la afaceri; servicii de administrare în operarea distribuirii
produselor; servicii de consulting în logistică,
inclusiv elaborarea şi administrarea circuitelor
de livrări; servicii de marketing; compilarea şi
sistematizarea informaţiei în bazele de date
computerizate; administrarea şi compilarea
bazelor de date computerizate; servicii ale
punctelor de vânzări şi închirieri; vânzări cu
amănuntul on-line; vânzări cu amănuntul;
acordarea bazelor de date computerizate cu
posibilitatea regăsirii, acordarea de web-siteuri şi servicii informaţionale on-line cu privire
la comerţul, închirierea, finanţarea, reparaţia
şi deservirea dispozitivelor, echipamentului,
utilajelor şi generatoarelor de energie, a vehiculelor, dispozitivelor, utilajului pentru lucrări
terasiere, condiţionarea solului, prelucrarea
materialelor, construcţii, minerit, construirea şi
pavarea drumurilor, agricultură şi silvicultură;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri creditaremonetare; afaceri imobiliare; servicii financiare; gestiunea afacerilor financiare; emisiunea
hârtiilor de valoare, inclusiv emisiunea hârtiilor
de valoare în calitate de titluri de creanţă;
investiri; servicii de asigurare; creditare, deservirea creditelor; deservire pe garanţie, oferirea garanţiei, deservire garantată;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; deservirea, întreţinerea şi reparaţia motoarelor,
echipamentului, utilajelor şi generatoarelor de
energie electrică, a vehiculelor, maşinilor,
utilajului pentru lucrări terasiere, condiţionarea
solului, prelucrarea materialelor, construcţii,
minerit, construirea şi pavarea drumurilor,
agricultură şi silvicultură, dispozitive şi blocuri
de control pentru produsele menţionate; instalarea, deservirea şi reparaţia utilajelor; închiri-

82

TRADEMARKS
erea vehiculelor, echipamentului, utilajelor
pentru lucrări terasiere, condiţionarea solului,
prelucrarea materialelor, construcţii, minerit,
construirea şi pavarea drumurilor, agricultură
şi silvicultură, închirierea generatoarelor de
energie electrică; reparaţia, recondiţionarea,
modernizarea motoarelor, angrenajelor, detaliilor generatoarelor de energie, blocurilor de
energie, aparatelor de locomoţie terestră,
maşinilor şi utilajelor pentru lucrări terasiere,
condiţionarea solului, a maşinilor şi utilajelor
pentru prelucrarea materialelor, a maşinilor şi
utilajelor agricole, a maşinilor şi utilajelor pentru construcţii, a maşinilor şi utilajelor pentru
construirea şi pavarea drumurilor, componentelor electronice pentru toate produsele menţionate şi dispozitivele electronice menajere;
deservire pe garanţie;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; designul şi dezvoltarea hardware
de calculatoare; servicii de calculator; consultanţă tehnică şi tehnologică; designul sistemelor informative computerizate; testarea şi controlul motoarelor, maşinilor şi utilajului; testarea, controlul, diagnosticul, calibrarea şi monitorizarea vehiculelor, echipamentului, utilajelor pentru lucrări terasiere, condiţionarea solului, prelucrarea materialelor, construcţii, minerit, construirea şi pavarea drumurilor, agricultură şi silvicultură, a utilajului şi generatoarelor
de energie şi generatoarelor de energie electrică, a spaţiilor de lucru, parcurilor de maşini
şi utilaje, camioanelor, a parcurilor de mijloace de transportat mărfuri, de maşini şi utilaje
şi a funcţionării utilajului prin reţelele de calculatoare şi prin Internet; dirijarea maşinilor şi
instalaţiilor prin reţelele de calculatoare şi prin
Internet; controlul şi dirijarea la distanţă a
echipamentului, utilajelor şi generatoarelor de
energie electrică, a vehiculelor, dispozitivelor,
utilajului pentru lucrări terasiere, condiţionarea
solului, prelucrarea materialelor, construcţii,
minerit, construirea şi pavarea drumurilor,
agricultură şi silvicultură prin reţelele de calculatoare şi prin Internet; colectarea de date şi
analiza lor prin reţelele de calculatoare şi prin
Internet; depanarea hardware, deservire pe
garanţie.
(531) CFE(5) 26.03.01; 27.01.01; 27.01.05; 27.05.12.

M+RCI
(210) 021286
(220) 2007.05.23
(730) POPOV Pavel, MD
Str. Ismail nr. 86, bloc 1, ap. 179, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(210) 021396
(220) 2007.06.21
(730) CRS-Capital S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 89, of. 4,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - lucrări de birou;
41 - activităţi sportive;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 021353
(220) 2007.06.07
(730) Spilne pidpryemstvo "Vitmark-Ukraine"
v formi tovarystva z obmezhenoyu
vidpovidalnistyu, UA
22, Vysoky Lane, 65028, Odesa, Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
05 - alimente pentru sugari; substanţe dietetice de
uz medical, produse şi băuturi dietetice de uz
medical; ceai de uz medical; plante medicinale; produse farmaceutice, inclusiv substanţe
tonice; ceai curativ;
29 - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
fructe şi legume congelate; marmelade, iaurturi, jeleuri, magiunuri, dulceţuri, confituri;
piure de fructe sau de legume; compoturi;
fructe sau boabe fierte în sirop de zahăr;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, inclusiv cocteiluri nealcoolice, limonade, nectare de fructe sau de legume cu
pulpă, suc de roşii, suc de mere, sucuri de
legume, şerbet (băutură), extracte de fructe
nealcoolice; esenţe pentru prepararea băuturilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

(210) 021404
(220) 2007.06.14
(730) BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - pesticide, în special preparate pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide, insecticide, cu excepţia preparatelor
antiparazitare pentru animale.

(210) 021405
(220) 2007.06.14
(730) BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania
(540)

(511) NCL(9)
05 - pesticide, în special preparate pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide, insecticide, cu excepţia preparatelor
antiparazitare pentru animale.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 021416
(220) 2007.06.18
(730) American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia
(540)

TRADEMARKS

(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente, altele
decât cele acţionate manual;
20 - mobilă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
(591) Culori revendicate: roz, roz-închis, violet,
stânjeniu, albastru-închis, alb.
(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru
fumători, brichete şi chibrituri.

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.01; 27.05.21.

(531) CFE(5) 09.01.25; 09.03.13; 27.05.13; 29.01.15.

(210) 021460
(220) 2007.06.27
(730) SERVICE-ARAMA, întreprindere individuală, MD
Calea Orheiului nr. 105, ap. 73, MD-2020,
Chişinău, Republica Moldova
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(210) 021531
(220) 2007.07.24
(730) INTERNATIONAL TOBACCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99A, MD-3500, Orhei,
Republica Moldova
(540)

M+RCI

MD - BOPI 1/2009

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "PRIMA", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.02; 26.03.23.

35 - publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; promovarea
produselor (pentru terţi), inclusiv servicii ale
magazinelor de comerţ angro şi în detaliu;
organizarea sistemului de franchising.
(531) CFE(5) 26.01.02; 26.04.10; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 021537
(220) 2007.07.11
(730) Inter Ikea Systems B.V., NL
Olof Palmestraat 1, 2616 LN Delft, Olanda
(540)

(210) 021563
(220) 2007.07.16
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
20 - mobile, oglinzi, rame pentru tablouri şi altele;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, bagă, scoici, ambră, sidef,
spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice;
35 - publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; promovarea
produselor (pentru terţi), inclusiv servicii ale
magazinelor de comerţ angro şi în detaliu;
organizarea sistemului de franchising.

(210) 021538
(220) 2007.07.11
(730) Inter Ikea Systems B.V., NL
Olof Palmestraat 1, 2616 LN Delft, Olanda
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, galben.
(511) NCL(9)
20 - mobile, oglinzi, rame pentru tablouri şi altele;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, bagă, scoici, ambră, sidef,
spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice;

(511) NCL(9)
39 - transport; curtaj în fraht; curtaj în transport;
expedierea încărcăturilor; depozitarea produselor; ambalarea produselor; informaţie privind depozitarea produselor în depozite şi
transportarea lor; depozitarea produselor în
depozite; organizarea călătoriilor; închirierea
vehiculelor.

(210) 021565
(220) 2007.07.16
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
39 - transport; curtaj în fraht; curtaj în transport;
expedierea încărcăturilor; depozitarea produselor; ambalarea produselor; informaţie privind depozitarea produselor în depozite şi
transportarea lor; depozitarea produselor în
depozite; organizarea călătoriilor; închirierea
vehiculelor.
(531) CFE(5) 26.03.01; 27.01.01; 27.01.05; 27.05.12.
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(210) 021617
(220) 2007.08.07
(730) ProCredit Bank S.A., întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 65, of. 900,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
cinte şi turte dulci; miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 26.04.06; 26.04.18; 28.05.00.

(210) 021719
(220) 2007.08.14
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Bank", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.23; 27.05.11.

(210) 021713
(220) 2007.08.13
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - zahăr, orez, tapiocă, sago; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, şi anume biscuiţi, budinci, fursecuri, pesmeţi, pesmeţi măcinaţi, pizza, plă-
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "COFFEE", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
30 - cafea, înlocuitori de cafea; cafea măcinată şi
cafea boabe, cafea şi cafea espresso (băuturi), băuturi pe bază de cafea şi/sau cafea
espresso, cafea gata pentru întrebuinţare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, franchising, şi anume acordarea asistenţei tehnice în organizarea şi/sau conducerea restaurantelor, barurilor, bufetelor cu autoservire,
snack barurilor, barurilor expres, cafenelelor;
strângerea într-un anumit loc, pentru terţi, a
unui sortiment de produse (cu excepţia transportului acestor produse), ce permite cumpărătorilor să examineze şi să cumpere aceste
produse prin intermediul serviciilor de comerţ
cu amănuntul (inclusiv prin intermediul serviciilor de comerţ cu amănuntul prestate în regim
on-line prin reţelele de calculatoare şi serviciilor prestate de magazinele cu amănuntul în
regim on-line), distribuţia angro a produselor,
serviciile depozitelor angro şi servicii de executare a comenzilor angro, vânzări Ia comandă prin poştă şi vânzări prin cataloage (inclusiv prin reţele de calculatoare în regim on-

M+RCI
line) în domeniul cafelei, ceaiului, cacao, produselor alimentare ambalate şi produselor
alimentare gata pentru întrebuinţare, aparatelor electrice, aparatelor neelectrice, obiectelor
de menaj, ustensilelor de bucătărie, ceasurilor, ceasurilor de mână, ceasornicelor de bucătărie, cronometrelor, giuvaiergeriei, bijuteriei, cărţilor, înregistrărilor muzicale, covoraşelor pentru mausuri, portofelelor, portmoneelor,
sacoşelor, poşetelor, servietelor, genţilor pentru cărţi, valizelor şi umbrelelor, brelocurilor
pentru chei, îmbrăcămintei, şepcilor şi pălăriilor, jucăriilor, ornamentelor pentru pomul de
Crăciun; servicii de distribuire a cadourilor şi
suvenirelor la comandă prin reţeaua de calculatoare în regim on-line; strângerea într-un
anumit loc, pentru terţi, a produselor, cu excepţia transportului acestora, ce permite cumpărătorilor să examineze şi să cumpere aceste produse, şi anume serviciile magazinelor
cu amănuntul ce comercializează înregistrări
muzicale; serviciile prestate de magazinele cu
amănuntul şi de magazinele ce comercializează în regim on-line înregistrări audio şi
video, benzi, CD-uri şi cărţi, filme video şi
reviste în domeniul muzicii; serviciile cataloagelor electronice şi cataloagelor prin poştă
referitoare la comercializarea înregistrărilor
audio şi video, benzilor, CD-urilor şi cărţilor,
filmelor video şi revistelor în domeniul muzicii;
publicitatea şi promovarea expoziţiilor muzicale şi concertelor de muzică live ale terţilor prin
distribuirea materialelor promoţionale imprimate şi audio; oferirea consumatorilor echipamentului pentru ascultarea înregistrărilor
sonore şi muzicale în magazinele cu amănuntul pentru a face cunoştinţă cu compactdiscurile, benzile, DVD-urile, DVR-urile şi alte
produse media înainte de a le cumpăra;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară; serviciile restaurantelor, barurilor, bufetelor cu autoservire, snack barurilor, barurilor expres, cafenelelor şi serviciile
restaurantelor în care se pregătesc bucate la
pachet şi la comandă; servicii de pregătire şi
livrare a bucatelor la domiciliu; servicii de livrare a cafelei la oficii; servicii de livrare a
cafelei; servicii de pregătire a bucatelor prestate pe bază de contract; servicii de pregătire
a bucatelor; servicii de pregătire şi vânzare a
bucatelor şi băuturilor la pachet.
(531) CFE(5) 01.01.04; 04.02.11; 26.01.14; 26.01.21;
27.05.24.

MD - BOPI 1/2009

(210) 021733
(220) 2007.08.15
(730) RÎUL VECHI S.R.L., MD
Str. Ghica-Vodă nr. 8, MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "tea collection", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
30 - ceai;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou şi
toate celelalte servicii incluse în clasa 35,
inclusiv comercializarea produselor; servicii
prestate de centre comerciale, chioşcuri şi
pavilioane; servicii prestate de magazine,
magazine de firmă; agenţi de import-export;
agenţi de informaţie comercială; arenda spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; expertiză
de afaceri; demonstrarea produselor, inclusiv
prin reţelele de calculatoare; sondaje de opinie; studii de piaţă; informaţie de afaceri; informaţie de afaceri oferită prin reţelele de
calculatoare, inclusiv prin Internet; informaţie
statistică; investigaţii de afaceri; cercetări de
marketing; cercetări de marketing oferite prin
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet;
consultaţii în domeniul organizării şi administrării întreprinderilor comerciale; consultaţii
profesionale în domeniul afacerilor; înnoirea
materialelor publicitare; organizarea expoziţiilor comerciale sau publicitare; organizarea
iarmaroacelor comerciale sau publicitare;
decorarea vitrinelor; vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie prin reţelele de calculatoare,
inclusiv prin Internet; promovarea vânzărilor
pentru terţi; publicarea textelor publicitare;
publicitate radio; afişaj; distribuirea mostrelor;
distribuirea materialelor publicitare; publicitate
interactivă în reţelele de calculatoare; publicitate prin corespondenţă; publicitate televizată;
colectarea diverselor produse pentru terţi şi
amplasarea produselor pentru facilitarea exa-
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minării şi procurării lor de către consumatori;
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de
promovare a vânzărilor; servicii de aprovizionare pentru terţi; cu excepţia serviciilor de
informare pentru comanda şi vânzarea cu
amănuntul în domeniul echipamentului pentru
restaurante şi pentru pregătirea bucatelor, a
produselor din hârtie şi ambalajelor; cu excepţia consultaţiilor în stabilirea şi exploatarea
restaurantelor şi tejghelelor independente de
alimentaţie.
(531) CFE(5) 05.13.01; 05.13.04; 24.01.10; 24.01.18;
27.05.11.

(210) 021752
(220) 2007.08.23
(730) DOMARIX S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 59, MD-2015, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; servicii prestate de magazine de
firmă şi/sau specializate;
36 - afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 021799
(220) 2007.08.28
(730) PIT Yevheniy, UA
Ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,
Ucraina
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "КРОССВОРДОВ".
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
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TRADEMARKS
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 16.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 021874
(220) 2007.09.05
(730) NUFARM, FR
28, boulevard Camelinat, 92233 GENNEVILLIERS, Franţa
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 021876
(220) 2007.09.06
(730) GFT Ambros S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4/9, ap. 58,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

M+RCI
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.01.06; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01.

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

021895
2007.09.11
77/154,345
2007.04.11
US
Advanced Micro Devices, Inc., corporaţia
statului Delaware, US
One AMD Place, P.O.Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, Statele Unite ale Americii

(540)

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante.
(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.20; 25.01.06; 26.04.04;
27.05.11.

(210) 021931
(220) 2007.09.17
(730) Soldex Limited, VG
P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road
Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

(511) NCL(9)
09 - microprocesoare; dispozitive semiconductoare.

(210) 021927
(220) 2007.09.17
(730) Soldex Limited, VG
P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road
Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "КОРИСНИЙ ПРОДУКТ",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 01.01.20; 02.01.23; 04.05.05; 27.05.11;
28.05.00.
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(210) 021934
(220) 2007.09.18
(730) S.C. S & H HOLDING S.A.L., LB
Alashrafie-Al Siufi, Blocul Abdulah Hanna,
Beirut, Liban
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "P", "Mezeluri", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, portocaliu, albastru.
(511) NCL(9)
29 - mezeluri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, comercializare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică, restaurante;
servicii de cazare temporară.

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: alb, gri, roşu, albastru.
(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10; 09.07.19;
25.03.15; 29.01.14.

(210) 021937
(220) 2007.09.18
(730) S.C. S & H HOLDING S.A.L., LB
Alashrafie-Al Siufi, Blocul Abdulah Hanna,
Beirut, Liban
(540)

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.13; 01.03.15; 27.05.21;
29.01.14.

(210) 021936
(220) 2007.09.18
(730) S.C. S & H HOLDING S.A.L., LB
Alashrafie-Al Siufi, Blocul Abdulah Hanna,
Beirut, Liban

(591) Culori revendicate: alb, verde, roşu, roz-pal.
(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
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39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică, restaurante;
servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 25.07.04; 26.04.04; 26.04.07; 27.05.01;
29.01.14.

MD - BOPI 1/2009
(210) 021972
(220) 2007.09.21
(730) ITALIAN FASHION S.R.L., MD
Str. Cetatea Albă nr. 17, bloc 1, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 021954
(220) 2007.09.20
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Kommunarka", BY
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus
(540)

(511) NCL(9)
29 - fructe conservate, congelate, uscate şi fierte,
fructe glasate; marmelade, jeleuri, gemuri; unt
de cacao;
30 - cacao, produse din cacao; făină şi preparate
făcute din cereale, produse de patiserie şi
cofetărie; napolitane; produse de cofetărie
pentru împodobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse de cofetărie pe bază de arahide;
produse de cofetărie pe bază de migdale;
caramele; bomboane; bomboane de lemndulce; bomboane de mentă; fursecuri, crackere; dropsuri; băuturi din cacao cu lapte; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de cacao; pastile
(produse de cofetărie); biscuiţi; bomboane
fondante (produse de cofetărie); praline; turte
dulci; pudră pentru prăjituri; cofeturi; torturi;
torturi cu fructe şi pomuşoare; halva; ciocolată;
35 - comercializarea produselor alimentare şi a
băuturilor şi promovarea vânzărilor pentru
terţi, inclusiv servicii în domeniul comerţului
cu amănuntul şi angro, organizarea iarmaroacelor comerciale, vânzări la licitaţie, burse de
mărfuri;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii prestate de bufete, cafenele, cofetării, restaurante,
restaurante cu autoservire; servicii prestate
de baruri.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(591) Culori revendicate: sur, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale,
cu excepţia serviciilor de intermediere în domeniul informaticii în raport cu afacerile şi
prelucrării automatizate a datelor; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 26.01.01; 27.05.17.

(210) 021984
(220) 2007.09.24
(730) PANEA Hristofor, MD
Bd. Mihai Eminescu nr. 1, ap. 28, MD-3100,
Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical; alimente
pentru sugari; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare.

(210) 021987
(220) 2007.10.01
(730) JITARU Constantin, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 8, bloc 2, ap. 82,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(210) 022025
(220) 2007.10.10
(730) ARMONIE-LUX S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 20, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, cu excepţia băuturilor nealcoolice, şi anume pe bază de cafea, cacao, ciocolată, a produselor lactate şi/sau pe bază de
fructe; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor, cu
excepţia preparatelor pe bază de cafea, de
cacao şi ciocolată pentru fabricarea băuturilor
alcoolice;

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, cu
excepţia serviciilor de abonament pentru emisiunile televizate cu şi fără plată.

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 05.05.20; 24.17.25; 26.07.25; 26.13.25.

(210) 022000
(220) 2007.10.02
(730) MARS TR S.A., MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu, bloc 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(9)
28 - jucării.
(531) CFE(5) 29.01.01.

(210) 022043
(220) 2007.10.10
(730) PINGO GRUP S.R.L., MD
Str. Feredeului nr. 4, bloc 6, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
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duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice; material de sutură;
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36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii, cu excepţia reparaţiilor
de maşini FOX; servicii de instalaţii;
39 - organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(210) 022044
(220) 2007.10.10
(730) PINGO GRUP S.R.L., MD
Str. Feredeului nr. 4, bloc 6, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;

(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
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ducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;

TRADEMARKS
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;

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

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

14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;

(531) CFE(5) 03.01.08; 26.04.15; 27.05.11; 29.01.12.

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

(210) 022046
(220) 2007.10.19
(730) Mediagrup-Megapolis S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 82 A, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "M", "FM 97.7", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 25.07.20; 26.11.12; 27.05.21; 27.07.01.
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(210) 022060
(220) 2007.10.10
(730) GĂINĂ Marina, MD
Str. Ginta Latină nr. 17, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Agency".
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) 022073
(220) 2007.10.10
(730) ARMONIE-LUX S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 20, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină.
(531) CFE(5) 26.04.02; 28.05.00.

(210) 022088
(220) 2007.10.11
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,
Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 1/2009
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei; cimenturi pentru reparaţia
obiectelor sparte; antigeluri (pentru motoarele
vehiculelor); agenţi de răcire pentru motoarele
vehiculelor; condiţionere pentru sistemele de
răcire; filtre (compoziţii de filtrare) pentru circuitele de răcire, epuratoare pentru circuitele
de răcire; compuşi impermeabilizanţi, compuşi aglutinanţi, materiale izolante; preparate
chimice pentru fixarea şuruburilor de strângere, şuruburilor de blocare; electroliţi; preparate
chimice pentru înviorarea culorilor (nuanţelor);
materiale filtrante, cuprinse în această clasă;
lichide de frână, lichide pentru sistemele hidraulice; aditivi pentru carburanţi; compoziţii
pentru reparaţia pneurilor; răşini artificiale şi
sintetice;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti; grunduri şi diluanţi; substanţe de protecţie a metalelor; acoperiri (vopsele)
pentru vehicule şi părţi de vehicule;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; combustibil
pentru motoare Diesel (gazolină); carburanţi;
aditivi (cu excepţia celor chimici) pentru carburanţi; compuşi anticalaj; compoziţii cerate,
compoziţii pentru ceruire; preparate pentru
fixarea, susţinerea rulmenţilor cu bile şi rulmenţilor cu role; eter;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
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transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri; dispozitive de
încuiere, fixare şi etanşare; dopuri, curele
cuprinse în această clasă, dispozitive de blocare, piuliţe, şuruburi, cremone, vane, bolţi
elicoidali, şuruburi, trifoane, inele cuprinse în
această clasă, tije, axe, ştifturi, pivoturi, fuse,
bolţuri, garnituri, plombe, traverse, nipluri,
articole de etanşare cuprinse în această clasă, plăci de obturare, capace cuprinse în
această clasă, încuietoare, flanşe, bucşe,
etriere, scoabe, clame, clame de frână, elemente de legătură, cuplaje, ambreiaje, mufe,
bride de legătură, bucşe de legătură, cârlige
cuprinse în această clasă, cuie, ţinte, jaloane,
nituri, dispozitive de protecţie cuprinse în
această clasă, limitatoare de cursă, grilaje,
garduri, opritoare, rezervoare, dopuri pentru
găurile de evacuare, pene de îmbinare, cuie
spintecate, şuruburi prizonieri, bolţuri pentru
dispozitivul de cuplare, cepuri de îmbinare,
bolţuri pentru cadrul de tracţiune, ştifturi cu
cap şi gaură pentru cui spintecat, ştifturi asigurate cu cuie spintecate, buloane, ştifturi de
oprire/blocare, buloane cu gaură, inele fixatoare cu arc, discuri (şaibe), monturi filetate;
capace pentru ţevi de eşapament şi dopuri de
scurgere; tuburi de dilataţie compensatoare;
deflectoare, piuliţe, clapete, piese de direcţie,
şubere; sorburi, plăci de acumulator; tăbliţe,
semne, plăci, tole, scânduri, eclise, garnituri;
dispozitive de fixare a benzilor de şenilă; dispozitive de fixare, menghine; vergele de metal
de adaos pentru sudare; parâme (odgoane),
cabluri, funii de oţel şi sârme; conducte, racorduri; lanţuri, zbire şi role; embleme; clopoţei, clopote; broaşte şi lacăte; plăci cu numere
de circulaţie; butoane; semnale neluminoase
nemecanice; panouri de semnalizare neluminoase nemecanice; materiale de armare; părţi
şi fitinguri pentru totalitatea produselor menţionate; părţi pentru vehiculele de locomoţie
terestră, maşinile şi dispozitivele agricole şi
maşinile pentru lucrări terasiere, cuprinse în
această clasă, inclusiv şuruburi, încuietoare,
vane, dispozitive de blocare pentru ţevi, suporturi de ţevi, garnituri metalice, căpăcele de
închidere, garnituri de etanşare, presetupe
metalice, inele cuprinse în această clasă,
brăţări de ţevi, şuruburi metalice, racorduri
metalice, fitinguri metalice pentru ţevi, capete
metalice pentru ţevi, capace metalice pentru
capete de ţevi, cilindri metalici pentru gaze
sau lichide comprimate, goale; cuplaje metali-
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ce cu filet, piese metalice cu filet de fixare,
nituri, presetupe, coliere pentru ţevi, furtunuri
flexibile; fitinguri pentru ţevi, furtunuri flexibile;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; supape, clapete; bujii
incandescente; filtre de aer (piese pentru maşini sau motoare); regulatoare de apă; filtre de
ulei; ambreiaje; dispozitive de presare; demaroare; pompe (piese pentru maşini sau motoare); lopeţi, instrumente şi dispozitive de
săpare, maşini pentru terasamente; excavatoare; buldozere; încărcătoare, dispozitive de
încărcare; maşini de doborât copaci, ferestraie
pentru tăierea pădurii; maşini de format şi
transportat căpiţe; screpere; maşini de gudronat; maşini agricole; maşini de tăiat; compactoare; maşini de corhănit; filtre (piese pentru
maşini sau motoare); benzi, curele, inclusiv
de transmisie; cuţite (piese pentru maşini);
maşini pentru lucrări terasiere; maşini pentru
construcţia drumurilor; maşini şi dispozitive de
ridicat; dispozitive şi instrumente agricole;
cilindri compresoare rutiere; maşini forestiere;
dispozitive de aşezare a conductelor; cilindri
compresoare, compactoare; căuşe pentru
maşini pentru lucrări terasiere; vinciuri hidraulice; agregate şi aparate de sudură; maşini şi
agregate pentru terasamente; freze rutiere,
gredere pentru lucrări rutiere; scarificatoare;
autogredere; dispozitive pentru reglarea raportului apă-combustibil; duze de combustibil;
robinete de evacuare (separatoare de apă);
preîncălzitoare de combustibil; cultivatoare;
maşini pentru lucrat solul, de recoltat, pentru
recoltarea lemnului în pădure; batoze, maşini
de defrişat; haveze, prese de lipire frontală,
combine de înaintare; secerătoare; maşini de
legat snopi; maşini de cosit; boroane; pluguri,
greble şi dinţi; maşini de evacuare a apei;
săpătoare (maşini); amestecătoare cu palete;
vaporizatoare de aer; generatoare de curent
alternativ; rulmenţi de antifricţiune (piese pentru maşini); garnituri antifricţiune (piese pentru
maşini); dispozitive de purificare a gazelor de
eşapament ale motoarelor; axe de maşini;
inele pentru rulmenţi cu bile; tălpi de lagăre
(piese pentru maşini); cuzineţi pentru lagăre;
rulmenţi; transportoare cu bandă; motoare de
bărci; saboţi de frână; fragmente de frână;
perii (piese pentru maşini); carburatoare; maşini pneumatice; pompe de aer; compresoare
(maşini); dispozitive de condensare; bare de
legătură pentru motoare; cabluri de conduce-
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re a maşinilor sau a motoarelor; dispozitive de
conducere a maşinilor sau motoarelor; generatoare de curent; freze; maşini cu cuţite circulare; chiulase pentru motoare; cilindri pentru maşini; cilindri pentru motoare; capete
portburghiu (piese pentru maşini); capete de
găurire (piese pentru maşini); perforatoare de
foraj, maşini de foraj; burghie cuprinse în
această clasă; curele de transmisie pentru
generatoare de curent continuu; perii pentru
generatoare de curent continuu; generatoare
de curent continuu; motoare; curele de transmisie pentru ventilatoarele motoarelor; ventilatoare pentru motoare; convertoare de combustibil pentru motoarele cu ardere internă;
economizoare de combustibil pentru motoare;
cutii de viteze; angrenaje; atomizoare; mantale, cartere (piese pentru maşini); ciocane (piese pentru maşini); ciocane pneumatice; instrumente operate manual cu acţionare mecanică; dispozitive şi instalaţii de încărcaredescărcare; ascensoare de mărfuri; dispozitive de prindere a instrumentelor pentru maşini,
maşini-unelte; buncăre de descărcare (mecanice); cricuri (maşini); cositoare pentru gazon
(maşini); dispozitive de acţionare pentru elevatoare, ascensoare; dispozitive de ridicat;
platforme de încărcare; pompe de ulei; ungătoare (piese pentru maşini); volanţi de maşină; roţi de maşini; maşini de netezit; maşiniunelte pentru prelucrarea metalelor; pulverizatoare pentru vopsire; maşini pentru vopsire;
pistoane (piese pentru maşini, motoare sau
maşini-unelte), pistoane pentru cilindri; transportoare pneumatice; prese; palane, roţi de
transmisie (piese pentru maşini); pompe (maşini); maşini de compactat, de ambalat, de
format, de burat traverse; angrenaje demultiplicatoare; excavatoare cu lingură; cuplaje
pentru arborii maşinilor; rulmenţi pentru arbori
de transmisie; regulatoare de viteză (numărului de turaţii) pentru maşini şi motoare; maşini
de stropit; compresoare; gudronatoare; maşini-unelte de filetat; maşini bătătoare; lanţuri
de transmisie şi arbori de transmisie; transmisii pentru maşini; turbine; turbocompresoare;
supape, valve (piese pentru maşini); dispozitive de spălare a vehiculelor; aparate şi dispozitive de vulcanizare; aparate şi dispozitive de
spălare; maşini de fărâmiţare a deşeurilor,
gunoiului; dispozitive de irigare; părţi şi fitinguri pentru toate produsele menţionate; părţi
mecanice pentru motoare pentru vehiculele
de locomoţie terestră, maşinile şi dispozitivele
agricole şi instalaţiile pentru lucrări terasiere,
inclusiv motoare de pornire, demaroare, motoare de demaraj, generatoare, pistoane,

MD - BOPI 1/2009
chiulase, părţi de sisteme de răcire, turbocompresoare, părţi de sisteme de ungere,
compresoare de aer, blocuri, noduri şi piese;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare; instalaţii pentru aparatele de iluminare şi de încălzire; baloane pentru tuburi, lămpi
pentru faruri, lămpi de iluminat din spate,
lămpi pentru indicatorii direcţiei mişcării, lămpi
pentru pupitrele de comandă; proiectoare;
lămpi, instalaţii de iluminat dedesubt; luminătoare; reflectoare; climatizoare; filtre pentru
climatizoare; antijivranţi; economizoare de
combustibil; părţi şi fitinguri pentru toate produsele menţionate; părţi şi fitinguri pentru
aparatele de locomoţie terestră, maşinile şi
dispozitivele agricole şi maşinile şi dispozitivele pentru lucrări terasiere, cuprinse în această
clasă, inclusiv faruri pentru mers înapoi pentru
vehicule, sisteme de regenerare a lichidului
de răcire, conţinând rezervoare, pompe, filtre
şi purificatoare; baloane pentru tuburi electrice, tuburi pentru indicatori cu diodă electroluminescentă, faruri din spate şi supape (părţi
ale radiatorului);
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană şi navală; tractoare şi motoare de tractoare; remorchere şi trailere; şasiuri; anvelope
pentru roţi; roţi; zale (Ia şenile de tractor),
lanţuri, şenile; autocamioane; autobasculante;
aparate de locomoţie terestră, care conţin
dispozitive şi instalaţii de încărcare, compactare, aşezare a conductelor, pentru lucrări
terasiere şi de profilare; valve de camere;
dispozitive de blocare a sunetului; ventile de
respiraţie; amortizoare de zgomot; radiatoare
şi capace pentru radiatore; cuple şi adaptoare
hidraulice; ambreiaje; pompe de aer; claxoane; oglinzi; apărătoare de noroi; deflectoare
de stropi; obturatoare; supape rabatabile;
dispozitive de stropire; banchete şi centuri de
siguranţă pentru acestea; ştergătoare de parbrize şi perii pentru acestea, dispozitive antiderapante; lanţuri antiderapante; frâne; accesorii pentru frâne; economizoare de combustibil; ţevi de eşapament; dispozitive hidraulice
pentru aparatele de locomoţie terestră; acoperiri externe, huse pentru vehicule; părţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate;
părţi şi fitinguri pentru aparatele de locomoţie
terestră, maşinile şi dispozitivele agricole şi
maşinile şi dispozitivele pentru lucrări terasiere, cuprinse în această clasă, inclusiv arbori
cotiţi, manivele, arbori de distribuţie, arbori cu
came, motoare, rulmenţi, pârghii, tije, cuzineţi,
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bucşe, cămăşi (ale cilindrului), transmisii pentru aparatele de locomoţie terestră şi piese de
rezervă, de reparaţie, de structură pentru toate produsele menţionate;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
articole din cauciuc şi materiale plastice; garnituri; benzi; furtunuri; învelişuri; benzi adezive; materiale pentru saboţi de frână semiprelucrate; garnituri pentru ambreiaje (cuplaje cu
dinţi); garnituri de etanşare; presetupe; mănuşi de cauciuc; cuplaje, mufe şi garnituri
nemetalice; inele de cauciuc sau din materiale
plastice; materiale pentru reparaţia anvelopelor; materiale pentru izolare, etanşare, etanşare ermetică din cauciuc; părţi şi fitinguri pentru
toate produsele menţionate; părţi şi fitinguri
pentru aparatele de locomoţie terestră, maşinile şi dispozitivele agricole şi maşinile şi dispozitivele pentru lucrări terasiere cuprinse în
această clasă, inclusiv ţevi de cuplare pentru
radiatoarele vehiculelor, benzi electroizolante,
ţevi şi furtunuri nemetalice flexibile pentru uz
în sistemele de ventilaţie, ţevi şi furtunuri de
cauciuc pentru climatizoare, furtunuri hidraulice de cauciuc şi furtunuri nemetalice de combustibil şi furtunuri de ulei;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice; piatră artificială; îmbrăcăminte rutieră de asfalt; grinzi;
materiale şi acoperiri de bitum; ciment; acoperiri din material pe bază de ciment refractare;
coloane din material pe bază de ciment; plăci
din materiale pe bază de ciment; cretă neprelucrată; beton; materiale de construcţie; acoperiri; grilaje de protecţie rutiere; pânze din
materiale artificiale pentru marcaje rutiere;
substanţe liante pentru reparaţia îmbrăcămintei rutiere; materiale pentru construirea drumurilor şi aplicarea îmbrăcămintei rutiere.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.04.04; 27.01.01; 27.01.05;
27.05.12.

TRADEMARKS
(210) 022111
(220) 2007.10.12
(730) Smithers-Oasis Company, US
2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga
Falls, Ohio 44221, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate agriculturii, horticulturii şi silviculturii; îngrăşăminte pentru pământ; mediu pentru înmulţirea seminţelor de
culturi şi a plantelor; preparate pentru utilizare
la flori şi plante, inclusiv luciu de frunze; preparate pentru menţinerea vieţii şi frumuseţii
florilor tăiate; preparate pentru hidratarea şi
tratamentul preliminar al florilor proaspăt tăiate; pulverizator lichid de finisare pentru împrospătarea, hidratarea şi protecţia compoziţiilor florale şi a plantelor de cameră; toate
produsele sus-numite, cu excepţia produselor
chimice pentru tratarea apei (nu pentru producerea, distribuirea sau aprovizionarea cu
apă potabilă de uz uman).

(210) 022113
(220) 2007.10.15
(730) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "TechnoNICOL", RU
Ul. Krymsky val., 8, 119049, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(9)
17 - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare, tuburi flexibile nemetalice, toate
produsele sus-menţionate, cu excepţia materialelor plastice, în particular a ţevilor, conductelor, tuburilor şi accesoriilor pentru sistemele
de conducte;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
lucrări de birou; servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţionarea şi aprovizionarea cu
produsele întreprinzătorilor); acumularea produselor pentru terţi (cu excepţia transportării
produselor) şi amplasarea produselor pentru
asigurarea examinării comode a acestora de
către consumatori şi comercializarea lor; promovarea produselor (pentru terţi), inclusiv
servicii de comercializare angro şi cu amănuntul; franchising, toate serviciile susmenţionate, cu excepţia serviciilor de comercializare cu amănuntul a materialelor plastice,
în particular a ţevilor, conductelor, tuburilor şi
accesoriilor pentru sistemele de conducte;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
lucrări de birou; servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţionarea şi aprovizionarea cu
produse a întreprinzătorilor); acumulare de
produse pentru terţi (cu excepţia transportării
produselor) şi amplasarea produselor pentru
asigurarea examinării comode a acestora de
către consumatori şi comercializarea lor; promovarea produselor (pentru terţi), inclusiv
servicii de comercializare angro şi cu amănuntul; franchising, toate serviciile susmenţionate, cu excepţia serviciilor de comercializare cu amănuntul a materialelor plastice,
în particular a ţevilor, conductelor, tuburilor şi
accesoriilor pentru sistemele de conducte;

37 - construcţii; reparaţii; instalarea dispozitivelor,
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia
serviciilor de vopsire a diverselor produse
plastice.

37 - construcţii; reparaţii; instalarea dispozitivelor,
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia
serviciilor de vopsire a diverselor produse
plastice.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.07; 29.01.13.

(210) 022114
(220) 2007.10.15
(730) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "TechnoNICOL", RU
Ul. Krymsky val., 8, 119049, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

(210) 022130
(220) 2007.10.19
(730) ALFA-AGIL S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
(591) Culori revendicate: verde, gri, alb.
(511) NCL(9)
17 - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare, tuburi flexibile nemetalice, toate
produsele sus-menţionate, cu excepţia materialelor plastice, în particular a ţevilor, conductelor, tuburilor şi accesoriilor pentru sistemele
de conducte;

(210) 022134
(220) 2007.10.19
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii
(540)

19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SLIDER".
(511) NCL(9)
09 - telefoane mobile, pagere, transmiţătoarereceptoare radio, organizere electronice personale, căşti destinate folosirii cu telefoane
mobile, microfoane, difuzoare, tocuri portative
pentru telefoane mobile şi huse pentru telefoane, software de calculatoare şi programe
de calculatoare folosite pentru transmiterea,
reproducerea sau primirea sunetului, luminii,
imaginilor, textului, video sau datelor prin reţelele de telecomunicaţii sau sistemele dintre
terminale şi pentru amplificarea, interacţionarea şi facilitarea folosirii şi accesului la reţelele
de calculatoare şi de comunicaţii; software de
calculatoare pentru comerţul electronic destinat plasării sigure a comenzilor şi efectuării
sigure a plăţilor de către utilizatori în domeniul
tranzacţiilor de afaceri electronice prin reţelele
globale de calculatoare sau prin reţelele de
telecomunicaţii; software de jocuri de calculatoare pentru telefoanele mobile; software şi
programe de calculatoare destinate administrării şi exploatării dispozitivelor de telecomunicaţii fără fir; software de calculatoare pentru
trimiterea şi primirea mesajelor scurte şi poştei electronice şi pentru filtrarea informaţiei
netextuale din date; camere digitale, camere
video; cartele pentru scopuri de comunicaţii,
şi anume cartele fără apertură, cartele modem, cartele facsimil; modeme; dispozitive de
poziţionare globală, baterii, încărcătoare de
baterii, adaptoare de energie electrică, antene;
38 - servicii în domeniul telefoniei fără fir şi transmiterea electronică a datelor şi a documentelor prin reţelele de comunicaţii şi reţelele globale de calculatoare.

(210) 022153
(220) 2007.10.24
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
38 - telecomunicaţii.

(210) 022160
(220) 2007.10.24
(730) FOCUS-SAT S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "sat", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
35 - lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18.

(210) 022171
(220) 2007.10.30
(730) ALFA AGIL S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

M+RCI
(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
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ce; abţibildurilor, etichetelor pe amortizoare,
cartelelor de colecţie, cărţilor poştale, posterelor, mapelor pentru documente, creioanelor,
stilourilor, calendarelor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 16.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 022176
(220) 2007.10.25
(730) Wm. Wrigley Jr. Company, corporaţie din
statul Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Ilinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „МАНГО”.
(511) NCL(9)
30 - produse de cofetărie, în special gumă de
mestecat, gumă de mestecat cu balonaşe,
bomboane şi caramele de mentă, toate cu
gust şi/sau aromă de mango.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 022210
(220) 2007.11.05
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 40, ap. 16,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SIM".
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 022199
(220) 2007.10.31
(730) PIT Yevheniy, UA
Ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,
Ucraina
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale
de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee; cu excepţia hârtiei de scrisori şi
hârtiei în foi, seriilor de cărţi de literatură artistică, comicsurilor, inclusiv a literaturii umoristi-

(210) 022212
(220) 2007.11.06
(730) ASTORTA S.A., MD
Str. Kiev nr. 2 , MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, cinematografice, optice, de cântărire,
de măsurare şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregis-
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TRADEMARKS

tratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, cu
excepţia dispozitivelor de procesare a datelor şi
software pentru protecţia împotrivă incendiilor;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii prestate de
magazine;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia serviciilor de întreţinere a dispozitivelor de protecţie contra incendiilor, serviciilor de montare, reparare şi întreţinere a sistemelor de extragere a fumului şi a focului, furtunurilor de
incendiu, conductelor de apă pentru stingerea
incendiilor;

(511) NCL(9)
19 - conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice; toate produsele sus-menţionate, cu excepţia învelitorilor izolante de
acoperiş, a plăcilor nemetalice de acoperire,
a construcţiilor nemetalice pentru plafoane şi
acoperişuri.

(210) 022277
(220) 2007.11.19
(730) AQUARELLE S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 54, ap. 66, MD-2072,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

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

(210) 022219
(220) 2007.11.06
(730) SUPRATEN S.A., MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 022331
(220) 2007.11.19
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "ГРЕЙПФРУТО".
(511) NCL(9)
30 - ceai; preparate făcute din cereale, biscuiţi,
prăjituri, produse de patiserie, ciocolată, produse de cofetărie, îngheţată; produse din îngheţată, sosuri (condimente); produse alimentare gata, incluse în clasa 30, pe bază sau cu
conţinut de grepfrut.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 022389
(220) 2007.11.22
(730) GP BATERIA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 86-A, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - produse de cofetărie nemedicinale; ciocolată;
produse de cofetărie din ciocolată, produse
de cofetărie din zahăr; produse de cofetărie
congelate; produse de cofetărie răcite; prăjituri, torturi, fursecuri, biscuiţi şi vafele; gumă
de mestecat.

(210) 022381
(220) 2007.11.26
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD
Str. George Meniuc nr. 58, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "®", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
39 - organizarea călătoriilor.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "FARMACIE".
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 022382
(220) 2007.11.26
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD
Str. George Meniuc nr. 58, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "FARMACIE".
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(531) CFE(5) 27.05.24.

(210) 022431
(220) 2007.12.12
(730) Efes Holland Technical Management Consultancy B. V., NL
Strawinskylaan 1229, 1077XX Amsterdam,
Olanda
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu amănuntul; operaţii de export-import;
comercializarea băuturilor răcoritoare şi alcoolice; servicii prestate de magazine specializate;
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43 - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi;
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine;
servicii de cazare şi servicii hoteliere.

(210) 022433
(220) 2007.12.12
(730) Efes Holland Technical Management Consultancy B. V., NL
Strawinskylaan 1229, 1077XX Amsterdam,
Olanda
(540)

TRADEMARKS
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu amănuntul; operaţii de export-import;
comercializarea băuturilor răcoritoare şi alcoolice; servicii prestate de magazine specializate;
43 - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi;
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine;
servicii de cazare şi servicii hoteliere.
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22; 19.07.23.

(210) 022436
(220) 2007.12.04
(730) MIRONENCO Victoria, MD
Str. Academiei nr. 9, bloc 5, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 022448
(220) 2007.11.06
(730) ASTORTA S.A., MD
Str. Kiev nr. 2, MD-2068, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
21 - sticlărie, recipiente din sticlă sau din alte materiale pentru îmbutelierea produselor alimentare lichide;
29 - lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - miere, sirop de melasă; oţet, sosuri (condimente);
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;

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

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
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rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;

activităţi

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

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

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii, cu
excepţia instalării pieselor ceramice utilizate
în construcţie;

41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

(531) CFE(5) 26.02.01; 27.01.12; 27.01.25; 27.05.21.

(210) 022449
(220) 2007.11.06
(730) ASTORTA S.A., MD
Str. Kiev nr. 2 , MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

38 - telecomunicaţii;
39 - transport, cu excepţia transportului pieselor
ceramice utilizate în construcţie; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire;
43 - servicii de cazare temporară.

(210) 022467
(220) 2007.12.06
(730) GELIBERT S.R.L., MD
Str. Bălţului nr. 2A, MD-6201, Sîngerei,
Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "I2", "aqua", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, toate produsele cu conţinut de iod;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.03.13; 01.03.16; 27.07.01.
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(210) 022504
(220) 2007.12.13
(730) Lifan Industry (Group) Co., Ltd., CN
No. 60, Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba
District, Chongqing City, 400037, China
(540)

(511) NCL(9)
12 - automobile; autoturisme; motoare pentru vehicule terestre; motociclete; caroserii pentru
automobile; capote de motoare pentru vehicule; roţi de vehicule; volane pentru vehicule;
retrovizoare; autobuze.

(210) 022514
(220) 2007.12.17
(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 022516
(220) 2007.12.17
(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cacao în formă brută şi prelucrată; ciocolată
sub formă de blocuri, plăci, tablete, bastonaşe, bule sau pudră; ciocolată fondantă umplută cu lapte sau cremă; ciocolată combinată cu
nucuşoare sau cu alte fructe, cu miere, lichioruri, siropuri sau alte ingrediente; articole de
cofetărie şi patiserie de toate tipurile;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
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fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 022539
(220) 2008.01.11
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

(210) 022543
(220) 2007.11.23
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;

M+RCI
extinctoare, toate produsele incluse în această clasă, cu excepţia difuzoarelor, stativelor
pentru difuzoare; amplificatoarelor, preamplificatoarelor, blocurilor regulatoare, compactdiscurilor, unităţilor de comandă la distanţă;

MD - BOPI 1/2009
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "JUICE", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
32 - sucuri.

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

(531) CFE(5) 05.07.13; 25.03.01; 27.03.11.

38 - telecomunicaţii.

(210) 022717
(220) 2008.01.21
(730) BUDACA Alexandru, MD
Str. Pajurii nr. 13, ap. 48, MD-2024,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 022700
(220) 2008.01.16
(730) SONIC Nelia, MD
Str. Vlaicu Pârcălab nr. 35, ap. 6, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - încălţăminte ortopedică.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 022707
(220) 2008.01.17
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comercială, MD
Str. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, Edineţ,
Republica Moldova
(540)

(210) 023203
(220) 2008.04.01
(730) PRANETCHII Ivan, MD
Str. Igor Vieru nr. 18/1, ap. 79, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice.
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art.
30 din Lege.

Î

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

I

n accordance with the Law No 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks an application
for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in person or through a representative.
The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 30
of the Law.
Any interested person may to file with AGEPI the reasoned observations concerning rejection of the
filed application in accordance with the Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition against registration of a trademark on the ground of provisions of the Art. 8 of the Law within three months following
the date of publishing the data concerning the filed application.
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(210) 022185
(220) 2007.10.30
(730) Zaklady Mięsne "MARKO-WALICHNOWY"
Sp.z o.o., PL
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "WALICHNOWY", "®", "МАЗОВЕЦКИЙ ПАШТЕТ", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(9)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;
carne, păsări şi vânat conservate; pateuri.
(531) CFE(5) 07.01.13; 25.01.06; 25.01.18; 25.07.01;
26.01.18; 28.05.00.

(210) 022186
(220) 2007.10.30
(730) Zaklady Mięsne "MARKO-WALICHNOWY"
Sp.z o.o., PL
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "WALICHNOWY", "®",
"ПАШТЕТ КУРИНЫЙ", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(9)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;
carne, păsări şi vânat conservate; pateuri.
(531) CFE(5) 03.07.03; 25.01.06; 25.01.18; 26.01.18;
28.05.00.

MD - BOPI 1/2009
(210) 022187
(220) 2007.10.30
(730) Zaklady Mię sne "MARKO-WALICHNOWY"
Sp.z o.o., PL
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "WALICHNOWY", "®",
"ПАШТЕТ ИЗ ГУСЯ", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(9)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;
carne, păsări şi vânat conservate; pateuri.
(531) CFE(5) 03.07.06; 25.01.06; 25.01.18; 26.01.18;
28.05.00.

(210) 022188
(220) 2007.10.30
(730) Zaklady Mięsne "MARKO-WALICHNOWY"
Sp.z o.o., PL
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "WALICHNOWY", "®",
"ПАШТЕТ С ИНДЮКА", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;
carne, păsări şi vânat conservate; pateuri.
(531) CFE(5) 03.07.04; 25.01.06; 25.01.18; 26.01.18;
28.05.00.
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(210) 022974
(220) 2008.03.20
(730) SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Columna nr. 108, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "RESERVE".
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 022976
(220) 2008.03.20
(730) SUVOROV VIN S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Columna nr. 108, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "РЕЗЕРВ".
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 022994
(220) 2008.03.03
(730) Hans Einhell AG, DE
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germania
(540)
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(511) NCL(9)
07 - aparate de sudare şi sudare autogenă cu aliaj
dur; compresoare; maşini-unelte cu aer compresat şi cu motor, în special maşini de cuie,
şurubelniţe, ciocane-daltă, nisipare de finisare, maşini de găurit, maşini de ştanţat foi de
tablă, şuruburi de foraj, agitatoare de vopsea
şi mortare, maşini de joncţiuni biscuit şi maşini de gravat pereţii, maşini electrice de rabotat, nisipare de finisat şi maşini de măcinare
uscată, măcinare udă, de împrăştiere a nisipului pe tablă, de şlefuire a curelelor, de unghi
drept; ferestrău mecanic pentru metale cu
mişcare de translaţie alternativă, ferestrăubandă, ferestrău circular basculant, ferestrău
circular, ferestrău cu lanţ, ferestrău de tăiere a
ţiglei, perforator de percuţie, pulverizatoare şi
pulverizatoare pentru vopsit; aparat pentru
umflarea anvelopelor, dispozitiv de lubrifiere
pneumatică; daltă electrică pentru lemn;
strung electric şi strung pentru lemn; maşină
de găurit pentru banc de lucru; aparat electric
de tocit cu lanţuri; dispozitive cu aer fierbinte;
dispozitive de topire la temperaturi înalte;
aparat de sudare cu gaz; generatoare de curent; troliu electric cu cablu; troliu hidraulic;
seceri; maşini electrice şi cu motor de aerare
a peluzelor; maşini electrice şi cu motor de
aspirare a frunzelor şi ventilatoare de frunze;
dispozitive electrice şi cu motor de scurgere
pentru grădini; maşini electrice şi cu motor de
tăiere a ierbii şi tufişurilor; maşini electrice şi
cu motoare pe bază de petrol de curăţare a
gazonului şi coase cu motor; excavatoare cu
motor; maşini electrice de lăcuire şi lustruire;
pompe electrice; aparate de curăţare la presiune înaltă şi perii de curăţare, precum şi ajutaje; pompe de aer cu pedale de picior; pompe pentru rezervoare; roţi de ascuţire; pietre
de polizor şi curele de lustruit pentru maşini
de reglare; instalaţii motorizate pentru deschiderea şi închiderea uşilor; componente ale
produselor sus-menţionate; ventilatoare de
zăpadă; dispozitive de curăţare cu vacuum;
motoare electrice pentru aparate de rotire;
dispozitive mecanice cu presiune de pulverizare;
09 - aparate electrice de sudare; aparate electrice
de sudare cu aliaj; cleşte de sudare; terminale
comune; încărcătoare de baterii; cabluri electrice, cablu pentru servomotor auto, cabluri
coaxiale; filme video; transformatoare electrice; aparate electrice insecticide; instalaţii controlate electronic pentru deschiderea şi închiderea uşilor; aparate de control la distanţă;
costume protectoare, în special ochelari de
protecţie, ochelari de sudare, cască de pro-

MĂRCI
tecţie şi salopetă, mijloace pentru protecţia
organelor de auz, măşti respiratorii de protecţie, mănuşi protectoare pentru curăţare prin
jet de nisip; scut pentru sudare; instalaţii de
alarmă, instalaţii radio de alarmă, detectoare
de mişcare, fum şi zgomot; instalaţii de monitorizare video, instalaţii interfon pentru poartă,
inclusiv instalaţii interfon pentru poartă cu
transmisie de imagini; sisteme de antene de
televiziune, formate din antene aeriene, amplificatoare, receptoare, cabluri coaxiale, conectoare, boxe şi comutatoare de distribuţie;
indicatoare de presiune la umflarea anvelopelor;
11 - aparate de aer condiţionat de cameră; aparate de umezire a aerului; maşini de gătit cu
gaz; generatoare de aer fierbinte, radiatoare,
ventilatoare de încălzire; aparate de iluminare, în special proiectoare cu halogen şi halogen subacvatic; lămpi şi maşini de gătit cu
baloane de gaz; grătare, inclusiv cu gaz; ţepuşe de prăjire; aparate de filtrare a apei.

(210) 023097
(220) 2008.03.14
(730) Eurobrick International B.V., NL
Prins Bernhardplein, nr. 200, 1097, JB,
Amsterdam, Olanda
(540)

MD - BOPI 1/2009
(210) 023150
(220) 2008.03.19
(730) Cott Beverages, Inc., US
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida
33634-8016, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
30 - ceaiuri şi băuturi pe bază de ceai.

(210) 023296
(220) 2008.04.25
(730) GOMENIUK Iurii, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova
(540)

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

(591) Culori revendicate: roşu (pantone 200 C), negru (pantone black C).
(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie (nemetalice), cu excepţia celor din cărămidă refractară; ţevi rigide
nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală,
bitum; construcţii transportabile nemetalice, cu
excepţia celor din cărămidă refractară; monumente nemetalice, cu excepţia celor din
cărămidă refractară.
(531) CFE(5) 14.01.13; 14.01.15; 26.04.01; 26.15.09;
29.01.12.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii prestate de
magazine;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 023369
(220) 2008.05.15
(730) HAGERO GRUP S.R.L., MD
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 12,
bloc 3, of. 40, MD-2064, Chişinău, Republica
Moldova
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(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 17.02.02; 17.02.17; 27.05.24; 27.07.01.

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: auriu.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

(210) 023371
(220) 2008.04.22
(730) GORELOV Vladislav, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 17, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii prestate de
magazine.

(210) 023386
(220) 2008.04.25
(730) LE ORE RS S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lidia Istrati nr. 27, MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova

112

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 27.05.13; 29.01.02.

(210) 023427
(220) 2008.04.30
(730) Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart,
Germania
(540)

(511) NCL(9)
12 - vehicule şi părţi ale acestora (incluse în
această clasă).

(210) 023558
(220) 2008.05.23
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit State
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale
Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
12 - mijloace de transport cu motor, motoare pentru vehicule; părţi şi accesorii pentru produsele sus-numite.

(210) 023630
(220) 2008.06.06
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, violet.
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.07.08; 29.01.14.

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.
(531) CFE(5) 01.03.05; 26.01.01; 26.01.05; 26.01.20;
27.05.01.

(210) 023638
(220) 2008.06.05
(730) CRASTINA Elena, MD
Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 87,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova

(210) 023698
(220) 2008.06.17
(730) VIERU Călin, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 48, bloc 1, ap. 7,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine, centre comerciale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 023711
(220) 2008.06.20
(730) Dr. Marcus International Sp. z o.o., PL
Al. Wojska Polskiego 2c, 62-800 Kalisz,
Polonia
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(540)

(540)

(591) Culori revendicate: negru, gri, galben.
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: „INTERNATIONAL”.
(591) Culori revendicate: roşu, roz, albastru, alb,
cenuşiu.
(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 19.03.01; 19.03.25; 19.08.07; 29.01.13.

(210) 023712
(220) 2008.06.20
(730) Dr. Marcus International Sp. z o.o., PL
Al. Wojska Polskiego 2c, 62-800 Kalisz,
Polonia

05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 25.05.02; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.21;
29.01.15.

(210) 023721
(220) 2008.06.20
(730) IBRIŞIM Alexandr, MD
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semi-

114

MĂRCI
prelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine.

(210) 023742
(220) 2008.06.20
(730) Viacom 18 Media Pvt. Ltd., IN
36 B, Dr. R.K. Shirodkar Marg, Parel (E),
Mumbai - 400 012, India
(540)

(511) NCL(9)
38 - servicii de difuziune televizată prin cablu, satelit şi alte mijloace; radiodifuziune prin cablu;
transmisie radio prin cablu; comunicaţie radio
mobilă; radiodifuziune; comunicaţie radio;
acordarea tonurilor de sonerie, a muzicii,
MP3, graficii, imaginilor video, toate acestea
putând fi copiate din Internet pe memorie locală şi fiind destinate pentru dispozitive de
comunicare mobilă fără fir, acordarea transmisiei fără fir a tonurilor de sonerie, vocii, muzicii, MP3, graficii, imaginilor video, informaţiei
şi ştirilor, acestea putând fi trimise prin Internet şi copiate din Internet de pe memorie locală şi pe memorie locală, transmisia şi recepţionarea mesajelor vocale şi textelor; servicii de Internet cuprinse în clasa 38;
41 - divertisment; activităţi sportive şi culturale,
inclusiv producerea programelor radio şi televizate, filmelor şi realizărilor de divertisment în
direct, filmelor cu desene animate şi a realizărilor televizate; prezentări în cinematografe,
servicii de studiouri televizate, divertisment
prin filme artistice; publicarea cărţilor, revistelor şi ediţiilor periodice; publicarea cărţilor şi
revistelor electronice on-line; acordarea informaţiei prin reţeaua globală web; producerea spectacolelor de acordare a premiilor pen-
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tru dans, muzică şi video, ceremoniilor de
premiere, spectacolelor de comedie şi joc,
prezentărilor de modă şi evenimentelor sportive şi concertelor muzicale în faţa auditoriului
în direct, prezentărilor televizate de ştiri.
(531) CFE(5) 02.09.04; 05.03.13; 27.05.01.

(210) 023777
(220) 2008.06.26
(730) KOVALIKOV Mihail, MD
Str. Decebal nr. 2, ap. 62, MD-2086,
Dobrogea, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregis-

115

MD - BOPI 1/2009
tratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

TRADEMARKS
(210) 023846
(220) 2008.07.04
(730) Rivendel Trading Limited, VG
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.17; 02.01.23; 26.01.14.

(210) 023788
(220) 2008.06.30
(730) CIUCHITU Alexandru, MD
Str. Albişoara nr. 76, bloc 6, ap. 138,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
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(591) Culori revendicate: alb, roşu, portocaliu.
(511) NCL(9)
14 - agate; diamante; amulete (bijuterii); bijuterie
ce imită articole din aur; tăvi din metale preţioase; bomboniere din metale preţioase; brăţări (bijuterii); brelocuri; broşe (bijuterii); ace
(bijuterii); ace pentru parură; ace pentru cravate; perle din chihlimbar presat; busturi din
metale preţioase; vaze din metale preţioase;
perle (bijuterie); agrafe de cravată; butoni de
manşetă; insigne din metale preţioase; aur
brut sau bătut; articole din aur şi argint (cu
excepţia cuţitelor, furculiţelor; lingurilor); articole placate cu metale preţioase; obiecte de
artă din metale preţioase; bijuterii, articole de
bijuterie; podoabe din chihlimbar; pietre preţioase; pietre şlefuite; candelabre; coliere (bijuterii); inele din metale preţioase pentru şerveţele; inele şi cilindri din metale preţioase
pentru suporturi de şerveţele; inele (bijuterii);
cutii din metale preţioase; carcase de ceasuri
de mână; medalii; medalioane (bijuterii); metale preţioase brute sau semiprelucrate; monede; platină (metal); veselă din argint; catarame; pudriere din metale preţioase; argint
brut sau bătut; cercei; lingouri de metale preţioase; aliaje de metale preţioase; statui din
metale preţioase; statuete din metale preţioase; strasuri; podoabe; podoabe din argint;
podoabe din fildeş; casete de bijuterii; lanţuri
(bijuterii); lanţuri de ceas; ceasuri; ceasuri de
mână; ceasuri cu brăţară; vaze de masă; recipiente de menaj; cutii de ace; cutii pentru
ţigări de foi; muştiucuri pentru ţigări de foi;
muştiucuri pentru ţigări şi ţigarete; scrumiere
pentru fumători; tăvi (pentru băuturi); platouri
de uz casnic; suporturi pentru ouă; portmonee; portţigarete; tabachere; solniţe; flacoane;
toate produsele menţionate din metale preţioase şi aliajele lor, precum şi produse ce
conţin elemente din metale preţioase, aliajele
lor şi pietre preţioase;

MĂRCI
35 - agenţii de import-export; prelucrarea administrativă a comenzilor clienţilor (cumpărătorilor);
gestionare de fişiere informatice; expertize în
afaceri; prezentare de produse; informaţii şi
sfaturi (consultaţii) comerciale pentru consumatori; organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare; organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale şi publicitare;
decorare de vitrine; căutare de informaţii în
fişiere informatice, pentru terţi; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; vânzare la
licitaţie; promovarea vânzărilor pentru terţi,
inclusiv operaţiuni comerciale legate de vânzările cu amănuntul prin reţelele de magazine
de giuvaiergerie şi bijuterii; difuzare (distribuire) de eşantioane; distribuire de materiale
publicitare; distribuire de anunţuri publicitare;
publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, inclusiv sub formă de nume de
domenii; compilarea informaţiilor în fişiere
electronice; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor; servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţie de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi);
servicii de externalizare;
36 - agenţii de credit; emitere de cărţi de credit;
investiţii de capital, plasament de fonduri;
informaţii financiare; girare de averi; servicii
de cărţi de debit; servicii de cărţi de credit;
estimări de antichităţi; estimări de giuvaiergerie şi bijuterii; estimări numismatice; estimări
de obiecte de artă; garanţii (cauţiuni); împrumuturi (finanţe); servicii de tutelă; împrumuturi
pe bază de amanet; servicii de finanţare; depozitare în case de bani; depozite în valori;
40 - placare (acoperire) prin electroliză; gravare;
călirea metalelor; placare cu aur; informaţii în
domeniul prelucrărilor de materiale; imprimare
litografică; cositorire; cazangerie; nichelare;
prelucrarea metalelor; înrămare de opere de
artă; sudare; placarea metalelor; laminare;
argintare; trasare cu laser; fotocompoziţii;
fotogravare; frezare; galvanizare; seriografie.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.02; 26.04.13; 27.07.01;
28.05.00; 29.01.13.

(210) 023856
(220) 2008.07.10
(730) CPT Holdings, Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
10202 W. Washington Boulevard, Culver City,
California 90232, Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 1/2009
(540)

(511) NCL(9)
09 - televizoare; casete video preînregistrate, discuri, DVD-uri, stick-uri de memorie şi suporturi
de memorie digitale de tip „solid state”, în
special carduri compacte flash şi carduri
smart media, software de calculatoare ce
conţin filme, programe de televiziune şi jocuri
accesibile la calculator personal şi prin reţeaua globală de comunicare;
38 - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servicii
în domeniul comunicaţiilor; servicii în domeniul difuzării; servicii de selectare, distribuţie,
difuzare şi producere a programelor de televiziune; transmisia şi difuzarea fără fir, cu ajutorul laserului şi a microundelor, a programelor
de televiziune; transmisia şi distribuţia programelor de televiziune prin cablu, satelit şi
prin serviciu de difuzare directă; transmisia şi
distribuţia programelor de televiziune în regim
on-line prin reţelele de calculatoare şi prin
servere video; servicii de teletext referitoare la
serviciile sus-menţionate;
41 - servicii de divertisment referitoare la programele de televiziune şi la filme; producerea şi
distribuţia filmelor şi programelor de televiziune; programe audiovizuale emise, descărcate
sau altfel expuse prin reţeaua globală de comunicare sau prin dispozitive fără fir.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21.

(210) 023857
(220) 2008.07.10
(730) B.S.A. INTERNATIONAL, Company registered under Belgian Laws, BE
Place du Champs de Mars 5 - Boite 20, 1050
BRUSSELS, Belgia
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(540)

(511) NCL(9)
29 - lapte şi produse lactate; lapte de soia şi surogate ale produselor lactate făcute din soia;
carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, uleiuri şi grăsimi comestibile, grăsimi
pentru mâncare, unt, carne de porc preparată,
carne sărată, scoici, cu excepţia celor vii,
conserve de carne sau peşte, brânzeturi, băuturi pe bază de lapte;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; băuturi din lapte şi sucuri de fructe;
băuturi răcoritoare ce conţin fermenţi lactici;
băuturi pe bază de zer; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; băuturi pe
bază de lapte de soia (înlocuitor de lapte).

(210) 023864
(220) 2008.07.14
(730) ACC AVITAFARMA-M, MD
Str. Tighina nr. 49/3, ap. 54, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; import-export, servicii prestate de reţea de magazine;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor, distribuirea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

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

(210) 023943
(220) 2008.07.25
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 023949
(220) 2008.08.14
(730) ROTACON-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 36, MD-3000,
Soroca, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-

MĂRCI
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; lăcătuşărie
şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri;
produse metalice care nu sunt incluse în alte
clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); instrumente, altele decât cele acţionate manual,
pentru agricultură, incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
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me pentru aparate 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
sutură;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestor materiale sau din materiale plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;

119

MD - BOPI 1/2009

TRADEMARKS
tismentului; organizarea activităţilor sportive şi
de culturalizare, informaţii privind evenimentele de educaţie, instruire, divertisment, sport şi
cultură acordate on-line din baza de date
computerială, prin Internet, sau prin alte mijloace;

22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinse 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 produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse 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 din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
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33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale, organizarea procesului instructiv educativ; distracţii; organizarea măsurilor sportive şi de odihnă; servicii în vederea
educaţiei şi instruirii; servicii în vederea diver-
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09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi
instrumente de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi instrumente electrice şi electronice toate pentru procesarea, înregistrarea,
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păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recepţia datelor; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei
sau a datelor codificate; camere de luat vederi; aparate, instrumente şi echipament de
fotografiat; aparate, instrumente şi echipament pentru procesarea imaginilor; aparate şi
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare
a programelor radio şi televizate; aparate de
acces la programe difuzate sau transmise;
holograme; calculatoare; echipament periferic
pentru calculatoare; circuite electronice programate informative de transmisie; programe
de calculator; software de calculator; discuri,
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare
magnetice de informaţie; cartele magnetice
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil;
cartele cu informaţie; cartele de memorie;
smart carduri; cartele ce conţin microprocesoare; cartele cu circuit integrat; cartele electronice de identificare; cartele telefonice; cartele de credit telefonice; cartele de credit; fişe
de plată; cartele pentru jocuri electronice destinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROMuri; purtătoare de informaţie magnetice, digitale, optice; purtătoare de informaţie magnetice,
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păstrarea informaţiei (fără înregistrare şi înregistrate în prealabil); software pentru calculatoare livrate din Internet; publicaţii electronice
(încărcabile) acordate on-line din bazele de
date ale calculatoarelor sau Internet; software
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modeme) care fac posibilă conectarea cu bazele de date, reţelele din regiunea
locală şi Internet; software de calculatoare
care fac posibile serviciile de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii video prin telefon;
software de calculatoare care fac posibilă
căutarea şi regăsirea datelor; software de
calculatoare pentru accesul la bazele de date,
serviciile de telecomunicaţie, reţelele de calculatoare şi avizierele electronice; software
pentru jocurile de calculator; muzică digitală
(încărcabilă) acordată din baza de date
computerială sau din Internet; muzică digitală
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet website-uri; dispozitive pentru reproducerea muzicii recepţionată din Internet; dispozitive de
reproducere MP3; fotografii, imagini, reprezentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări
video şi programe audiovizuale (încărcabile)
acordate on-line sau din baze de date
computeriale sau Internet sau Internet website-uri; aparate şi instrumente de monitoring
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la distanţă; software de calculatoare utilizate
în monitoringul la distanţă; emiţătoare şi receptoare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie
şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi antene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice;
cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi;
sisteme şi instalaţii de telecomunicaţie; terminale pentru reţele telefonice; comutatoare
telefonice; aparate de telecomunicaţie, de
păstrare, transformare şi procesare a semnalului de intrare; echipament telefonic; echipament pentru telefoane fixate, transportabile,
mobile, automate sau activate prin voce; terminale multimedia; terminale interactive pentru expunerea şi comandarea produselor şi
serviciilor; aparate şi instrumente de paging,
radio paging şi radiotelefonice; telefoane,
telefoane mobile şi microtelefoane; telecopiatoare; accesorii pentru telefoane şi microtelefoane; adaptoare utilizate împreună cu telefoane; încărcătoare de baterii utilizate împreună cu telefoane; unităţi montate în mese sau
automobile încorporând un difuzor pentru a
permite utilizarea automată a microtelefoanelor; suporturi pentru microtelefoane în interiorul automobilelor; genţi şi tocuri special adaptate pentru păstrarea sau transportarea telefoanelor portative şi a echipamentului şi accesoriilor telefonice; organizere personale computerizate; antene; baterii; microprocesoare;
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane
indicatoare (display screens); sisteme electronice globale de poziţionare; aparate şi instrumente electronice navigaţionale, de depistare şi de poziţionare; aparate şi instrumente
de monitoring (altul decât monitoring in-vivo);
aparate şi instrumente de radio; aparate şi
instrumente electrice de control, testare (alta
decât testarea in-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi instruire; aparate şi instrumente optice şi electrooptice; filme video;
aparate şi echipament audiovizual; echipament şi aparate pentru jocurile electronice;
accesorii electrice şi electronice şi echipament periferic proiectat şi adaptat pentru utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale şi
echipament şi aparate pentru jocurile electronice; părţi şi fitinguri pentru produsele susmenţionate;
38 - servicii în vederea telecomunicaţiilor; servicii
în vederea comunicaţiilor; servicii telefonice,
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimilelor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesajelor, radiopaging, devierii sunetelor, răspunderii automate, serviciu de informaţii telefonice şi poşta electronică; transmiterea, livrarea
şi recepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor,
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muzicii şi informaţiei; servicii în vederea livrării
mesajelor electronice; servicii informative online referitoare la telecomunicaţii; servicii în
vederea schimbului de date; transferul datelor
prin telecomunicaţie; servicii în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii de difuzare;
difuzarea sau transmiterea programelor radio
sau televizate şi a filmelor, programelor de
teleshopping şi webshopping; servicii în vederea textelor video, teletextelor şi datelor video;
difuzarea şi livrarea conţinutului multimedia
prin reţele de comunicaţie electronice; servicii
în vederea mesajelor video; servicii în vederea conferinţelor video; servicii în vederea
telefoanelor video; telecomunicaţie informaţională (inclusiv web-pagini), programe de calculator şi orice alte date; aprovizionarea accesului uzual la Internet; aprovizionarea conectărilor de telecomunicaţie sau a link-urilor
Ia Internet sau la baze de date; aprovizionarea accesului uzual la Internet (furnizori de
servicii); aprovizionarea şi operarea conferinţelor electronice, grupelor de discuţie şi chat
room; aprovizionarea accesului la web-siteurile muzical-digitale în Internet; aprovizionarea accesului la web-site-urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului la infrastructurile de telecomunicaţie pentru alţi operatori;
operarea şi aprovizionarea mijloacelor de
căutare; servicii de acordare a accesului la
telecomunicaţii; transmiterea mesajelor şi
imaginilor cu ajutorul calculatorului; comunicaţie prin calculator; serviciile agenţiilor de ştiri;
transmiterea ştirilor şi informaţiei privind actualităţile; închirierea, leasing-ul sau arendarea
aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau
componentelor utilizate pentru acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii consultative,
informaţie şi consultaţii referitoare la cele susmenţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi proiectare referitor la
acestea; servicii ale laboratoarelor de cercetare; managementul proiectelor de cercetare,
de construcţie şi de elaborare; cercetări, proiectări şi elaboraţi industriale; cercetări tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi elaborare referitor la calculatoare, programe de calculator, sisteme de calculator, soluţii de aplicare a software de calculator, sisteme de procesare a datelor, managementul datelor, sisteme de procesare a informaţiei computerizate, servicii de comunicaţie, soluţii de comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi interfeţe de
reţea; servicii în domeniul calculatoarelor;
modernizarea şi proiectarea hardware de
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calculator; întreţinerea tehnică, modernizarea
şi proiectarea firmware de calculator, software
de calculator şi programelor de calculator;
servicii de programare pentru calculatoare;
pregătirea şi furnizarea informaţiei cu privire
la calculatoare şi echipament de reţele de
calculator; servicii de consultanţă tehnică în
domeniul tehnologiei informaţionale şi telecomunicaţiei; proiectare şi elaborare a sistemelor de calculatoare şi a sistemelor şi echipamentului de telecomunicaţie; servicii în
domeniul managementului computerial; servicii operaţionale de suport pentru reţele de
calculator, reţele de telecomunicaţie şi reţele
de transmitere a datelor; servicii în regim online în domeniul calculatoarelor; servicii de
programare prestate în regim on-line; furnizarea accesului la o reţea electronică on-line
pentru căutarea informaţiei; închiriere de calculatoare; proiectare, desen şi înscrierea linkurilor, toate destinate pentru compilarea paginilor web pe Internet; servicii virtuale şi interactive de creare a imaginilor; crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a bazelor de date,
intrareţelelor şi site-urilor web; hostingul siteurilor web ce aparţin terţilor; instalarea şi întreţinerea tehnică a software de calculator;
leasingul timpului de acces la o bază de date
de calculator; leasingul timpului de acces la
buletinul computerial şi forumuri şi la reţele de
calculator; servicii prestate de furnizori de
servicii Internet; compilarea, crearea şi întreţinerea tehnică a unui registru de nume de
domene; crearea, operarea şi întreţinerea
tehnică a site-urilor web, paginilor web şi portalurilor pentru înregistrarea textelor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calculatoare sau
telefoane mobile; furnizarea serviciilor informative şi consultative în regim on-line de la o
bază de date de calculator sau prin Internet;
informaţie meteorologică; servicii de prestare
a informaţiei cu privire la vreme; servicii de
design interior; servicii informative şi consultative referitor la serviciile sus-menţionate.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13.
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(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi
instrumente de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi instrumente electrice şi electronice toate pentru procesarea, înregistrarea,
păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recepţia datelor; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor, informaţiei
sau a datelor codificate; camere de luat vederi; aparate, instrumente şi echipament de
fotografiat; aparate, instrumente şi echipament pentru procesarea imaginilor; aparate şi
instrumente de televiziune şi radio; emiţătoare
şi receptoare de telecomunicaţie, de difuzare
a programelor radio şi televizate; aparate de
acces la programe difuzate sau transmise;
holograme; calculatoare; echipament periferic
pentru calculatoare; circuite electronice programate informative de transmisie; programe
de calculator; software de calculator; discuri,
benzi şi fire electrice care sunt purtătoare
magnetice de informaţie; cartele magnetice
fără înregistrare şi înregistrate în prealabil;
cartele cu informaţie; cartele de memorie;
smart carduri; cartele ce conţin microprocesoare; cartele cu circuit integrat; cartele electronice de identificare; cartele telefonice; cartele de credit telefonice; cartele de credit; fişe
de plată; cartele pentru jocuri electronice destinate pentru folosirea cu telefoane; CD ROMuri; purtătoare de informaţie magnetice, digitale, optice; purtătoare de informaţie magnetice,
digitale şi optice pentru înregistrarea şi păstrarea informaţiei (fără înregistrare şi înregistrate în prealabil); software pentru calculatoare livrate din Internet; publicaţii electronice
(încărcabile) acordate on-line din bazele de
date ale calculatoarelor sau Internet; software
de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modeme) care fac posibilă conectarea cu bazele de date, reţelele din regiunea
locală şi Internet; software de calculatoare
care fac posibile serviciile de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii video prin telefon;
software de calculatoare care fac posibilă
căutarea şi regăsirea datelor; software de
calculatoare pentru accesul la bazele de date,
serviciile de telecomunicaţie, reţelele de calculatoare şi avizierele electronice; software
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pentru jocurile de calculator; muzică digitală
(încărcabilă) acordată din baza de date
computerială sau din Internet; muzică digitală
(încărcabilă) acordată din MP3 Internet website-uri; dispozitive pentru reproducerea muzicii recepţionată din Internet; dispozitive de
reproducere MP3; fotografii, imagini, reprezentări grafice, sound bytes, filme, înregistrări
video şi programe audiovizuale (încărcabile)
acordate on-line sau din baze de date
computeriale sau Internet sau Internet website-uri; aparate şi instrumente de monitoring
la distanţă; software de calculatoare utilizate
în monitoringul la distanţă; emiţătoare şi receptoare de satelit; sateliţi de telecomunicaţie
şi difuzare; faruri pentru radiotelefoane şi antene pentru telefoane; fire şi cabluri electrice;
cabluri optice; fire de rezistenţă; electrozi;
sisteme şi instalaţii de telecomunicaţie; terminale pentru reţele telefonice; comutatoare
telefonice; aparate de telecomunicaţie, de
păstrare, transformare şi procesare a semnalului de intrare; echipament telefonic; echipament pentru telefoane fixate, transportabile,
mobile, automate sau activate prin voce; terminale multimedia; terminale interactive pentru expunerea şi comandarea produselor şi
serviciilor; aparate şi instrumente de paging,
radio paging şi radiotelefonice; telefoane,
telefoane mobile şi microtelefoane; telecopiatoare; accesorii pentru telefoane şi microtelefoane; adaptoare utilizate împreună cu telefoane; încărcătoare de baterii utilizate împreună cu telefoane; unităţi montate în mese sau
automobile încorporând un difuzor pentru a
permite utilizarea automată a microtelefoanelor; suporturi pentru microtelefoane în interiorul automobilelor; genţi şi tocuri special adaptate pentru păstrarea sau transportarea telefoanelor portative şi a echipamentului şi accesoriilor telefonice; organizere personale computerizate; antene; baterii; microprocesoare;
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane
indicatoare (display screens); sisteme electronice globale de poziţionare; aparate şi instrumente electronice navigaţionale, de depistare şi de poziţionare; aparate şi instrumente
de monitoring (altul decât monitoring in-vivo);
aparate şi instrumente de radio; aparate şi
instrumente electrice de control, testare (alta
decât testarea in-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi instruire; aparate şi instrumente optice şi electrooptice; filme video;
aparate şi echipament audiovizual; echipament şi aparate pentru jocurile electronice;
accesorii electrice şi electronice şi echipament periferic proiectat şi adaptat pentru utili-
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zare cu calculatoare, aparate audiovizuale şi
echipament şi aparate pentru jocurile electronice; părţi şi fitinguri pentru produsele susmenţionate;
38 - servicii în vederea telecomunicaţiilor; servicii
în vederea comunicaţiilor; servicii telefonice,
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimilelor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesajelor, radiopaging, devierii sunetelor, răspunderii automate, serviciu de informaţii telefonice şi poşta electronică; transmiterea, livrarea
şi recepţionarea sunetelor, datelor, imaginilor,
muzicii şi informaţiei; servicii în vederea livrării
mesajelor electronice; servicii informative online referitoare la telecomunicaţii; servicii în
vederea schimbului de date; transferul datelor
prin telecomunicaţie; servicii în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii de difuzare;
difuzarea sau transmiterea programelor radio
sau televizate şi a filmelor, programelor de
teleshopping şi webshopping; servicii în vederea textelor video, teletextelor şi datelor video;
difuzarea şi livrarea conţinutului multimedia
prin reţele de comunicaţie electronice; servicii
în vederea mesajelor video; servicii în vederea conferinţelor video; servicii în vederea
telefoanelor video; telecomunicaţie informaţională (inclusiv web-pagini), programe de calculator şi orice alte date; aprovizionarea accesului uzual la Internet; aprovizionarea conectărilor de telecomunicaţie sau a link-urilor
Ia Internet sau la baze de date; aprovizionarea accesului uzual la Internet (furnizori de
servicii); aprovizionarea şi operarea conferinţelor electronice, grupelor de discuţie şi chat
room; aprovizionarea accesului la web-siteurile muzical-digitale în Internet; aprovizionarea accesului la web-site-urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului la infrastructurile de telecomunicaţie pentru alţi operatori;
operarea şi aprovizionarea mijloacelor de
căutare; servicii de acordare a accesului la
telecomunicaţii; transmiterea mesajelor şi
imaginilor cu ajutorul calculatorului; comunicaţie prin calculator; serviciile agenţiilor de ştiri;
transmiterea ştirilor şi informaţiei privind actualităţile; închirierea, leasing-ul sau arendarea
aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau
componentelor utilizate pentru acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii consultative,
informaţie şi consultaţii referitoare la cele susmenţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi proiectare referitor la
acestea; servicii ale laboratoarelor de cerceta-
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re; managementul proiectelor de cercetare,
de construcţie şi de elaborare; cercetări, proiectări şi elaborări industriale; cercetări tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi elaborare referitor la calculatoare, programe de calculator, sisteme de calculator, soluţii de aplicare a software de calculator, sisteme de procesare a datelor, managementul datelor, sisteme de procesare a informaţiei computerizate, servicii de comunicaţie, soluţii de comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi interfeţe de
reţea; servicii în domeniul calculatoarelor;
întreţinerea tehnică, modernizarea şi proiectarea hardware de calculator, firmware de calculator, software de calculator şi programelor
de calculator; servicii de programare pentru
calculatoare; pregătirea şi furnizarea informaţiei cu privire la calculatoare şi echipament de
reţele de calculator; servicii de consultanţă
tehnică în domeniul tehnologiei informaţionale
şi telecomunicaţiei; proiectare şi elaborare a
sistemelor de calculatoare şi a sistemelor şi
echipamentului de telecomunicaţie; servicii în
domeniul managementului computerial; servicii operaţionale de suport pentru reţele de
calculator, reţele de telecomunicaţie şi reţele
de transmitere a datelor; servicii în regim online în domeniul calculatoarelor; servicii de
programare prestate în regim on-line; furnizarea accesului la o reţea electronică on-line
pentru căutarea informaţiei; închiriere de calculatoare; proiectare, desen şi înscrierea linkurilor, toate destinate pentru compilarea paginilor web pe Internet; servicii virtuale şi interactive de creare a imaginilor; crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a bazelor de date,
intrareţelelor şi site-urilor web; hosting-ul siteurilor web ce aparţin terţilor; instalarea şi întreţinerea tehnică a software de calculator;
leasing-ul timpului de acces la o bază de date
de calculator; leasing-ul timpului de acces la
buletinul computerial şi forumuri şi la reţele de
calculator; servicii prestate de furnizori de
servicii Internet; compilarea, crearea şi întreţinerea tehnică a unui registru de nume de
domene; crearea, operarea şi întreţinerea
tehnică a site-urilor web, paginilor web şi portalurilor pentru înregistrarea textelor, imaginilor şi muzicii furnizate prin calculatoare sau
telefoane mobile; furnizarea serviciilor informative şi consultative în regim on-line de la o
bază de date de calculator sau prin Internet;
informaţie meteorologică; servicii de prestare
a informaţiei cu privire la vreme; servicii de
design interior; servicii informative şi consultative referitor la serviciile sus-menţionate.

MĂRCI
(210) 023968
(220) 2008.07.29
(730) GOBJILA Sergiu, MD
Str. Alexandru Cosmescu nr. 26, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(540)

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;

(511) NCL(9)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;

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

(210) 023988
(220) 2008.08.08
(730) NS-Art S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 5, ap. 17,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 07.05.11; 26.13.25; 27.01.02; 27.05.22.

(210) 023987
(220) 2008.08.08
(730) NS-Art S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 5, ap. 17,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine.

(210) 023989
(220) 2008.08.08
(730) NS-Art S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 5, ap. 17,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine.

(210) 023990
(220) 2008.08.08
(730) NS-Art S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 5, ap. 17,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, auriu,
maro, maro-închis, roşu.
(511) NCL(9)
33 - votcă.
(531) CFE(5) 06.07.08; 06.19.09; 19.07.01; 25.01.05;
25.01.25; 27.05.01; 29.01.15.

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine.

(210) 024062
(220) 2008.08.08
(730) ALMOS-COM S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Teilor nr. 11, ap. 115, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova

(210) 024069
(220) 2008.08.06
(730) International Business Company "Nutritek
International, Corp.", VG
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele
Virgine Britanice
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;

MD - BOPI 1/2009
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
40 - tratament de materiale.

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

(531) CFE(5) 26.11.09; 27.01.01; 27.01.05; 27.05.21.

35 - publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; vânzare cu amănuntul, vânzare angro; vânzare cu amănuntul şi
angro.

(210) 024072
(220) 2008.08.07
(730) ALCEDO GRUP S.R.L., societate comercială, MD
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 2, ap. 6, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024071
(220) 2008.08.07
(730) CONLUXART S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 2, ap. 32,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 024074
(220) 2008.08.07
(730) Ansell Limited, AU
Victoria Gardens, Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, 3121, Australia
(540)
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;

(511) NCL(9)
10 - prezervative.

(210) 024075
(220) 2008.08.11
(730) ORIZONT S.A.R.C., MD
Str. Uzinelor nr. 171, bloc 2, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(210) 024076
(220) 2008.08.08
(730) GAIDAMPAS Ivan, MD
Str. 31 August 1989 nr. 106, ap. 1, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;

(511) NCL(9)
16 - produse de imprimerie; materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(210) 024077
(220) 2008.08.08
(730) Arax-Impex S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.03.16; 06.19.01; 07.01.24; 26.13.01;
27.05.24.
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16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
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rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;

(540)

(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 18.01.09; 27.05.01; 27.07.01.

(210) 024083
(220) 2008.08.12
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 24.17.05; 26.01.01; 26.01.06; 26.04.10.

(210) 024078
(220) 2008.08.13
(730) ROSANIN-PLUS S.R.L., MD
Str. Suceava nr. 16, ap. 77, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

(591) Culori revendicate: verde-închis, verde-deschis,
roşu, gri, alb, negru.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 25.05.02; 26.04.18;
27.05.07; 29.01.15.
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(210) 024084
(220) 2008.08.12
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 024086
(220) 2008.08.12
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, azuriu, roşu, gri,
alb, negru.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine.

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

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 25.05.02; 26.04.18;
27.05.07; 29.01.15.

(210) 024085
(220) 2008.08.12
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(210) 024087
(220) 2008.08.12
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica Moldova
(540)

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

MD - BOPI 1/2009
(210) 024090
(220) 2008.08.15
(730) CARPETA-MD S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024088
(220) 2008.08.12
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024089
(220) 2008.08.01
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(591) Culori revendicate: vişiniu, auriu.
(511) NCL(9)
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.11; 29.01.12.

(210) 024092
(220) 2008.09.01
(730) HIDROCHIM S.R.L., MD
Str. Cojocarilor nr. 18, ap. 4, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasele 01, 05.

TRADEMARKS
(540)

(210) 024093
(220) 2008.08.13
(730) BUZHOR Sergey, MD
Str. Cireşilor nr. 65, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(210) 024096
(220) 2008.08.13
(730) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
(540)

(511) NCL(9)
30 - produse de cofetărie.

(591) Culori revendicate: gri, gri-închis, albastrudeschis, albastru-închis, alb.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.16; 25.05.03; 28.05.00;
29.01.15.

(210) 024098
(220) 2008.08.13
(730) OOO "Compania "EvroVin", RU
Ul. Şosseinaia, d. 1 corp. 1, 109548, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024097
(220) 2008.08.13
(730) Vlaktor Trading Limited, CY
Arch. Makariou III, 134, YIOTA COURT,
Flat/Office 102, P.C. 3021 Limassol, Cipru
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(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

MĂRCI
(210) 024099
(220) 2008.08.13
(730) BLANARI Vadim, MD
MD-4123, Artimonovca, Cimişlia, Republica
Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(540)

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

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

(210) 024101
(220) 2008.08.13
(730) PŞEDERSCHI Vasile, MD
Str. C. Stamati nr. 8, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 024102
(220) 2008.08.13
(730) BLANARI Vadim, MD
MD-4123, Artimonovca, Cimişlia, Republica
Moldova

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

024106
2008.08.14
77/397152
2008.02.14
US
MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois
60196, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
09 - telefoane, telefoane celulare, radiouri cu două
direcţii, transmiţătoare-receptoare radio, asistenţi digitali personali, playere portative audio
şi video, dispozitive pentru mesaje electronice, dispozitive portative pentru jocuri, camere
electronice, în special camere digitale, camere video; software de calculatoare pentru comerţul electronic destinat plasării sigure a
comenzilor şi efectuării plăţilor de către utilizatori în domeniul tranzacţiilor de afaceri electronice prin reţelele globale de calculatoare,
reţelele de telecomunicaţii sau prin intermediul semnalelor radio provenite de la echipament de telecomunicaţii, inclusiv modeme
radio; dispozitive de poziţionare globală, baterii, dispozitive pentru încărcarea bateriilor şi
adaptoare de energie electrică.

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

024107
2008.08.14
77/397173
2008.02.14
US
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MD - BOPI 1/2009
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois
60196, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(511) NCL(9)
09 - telefoane, telefoane celulare, radiouri cu două
direcţii, transmiţătoare-receptoare radio, asistenţi digitali personali, playere portative audio
şi video, dispozitive pentru mesaje electronice, dispozitive portative pentru jocuri, camere
electronice, în special camere digitale, camere video; software de calculatoare pentru comerţul electronic destinat plasării sigure a
comenzilor şi efectuării plăţilor de către utilizatori în domeniul tranzacţiilor de afaceri electronice prin reţelele globale de calculatoare,
reţelele de telecomunicaţii sau prin intermediul semnalelor radio provenite de la echipament de telecomunicaţii, inclusiv modeme
radio; dispozitive de poziţionare globală, baterii, dispozitive pentru încărcarea bateriilor şi
adaptoare de energie electrică.

(210) 024108
(220) 2008.08.20
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024110
(220) 2008.08.20
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024111
(220) 2008.08.15
(730) Soira Investments Limited, VG
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O.Box
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine
Britanice
(540)

(511) NCL(9)
05 - alimente pentru sugari;
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 024109
(220) 2008.08.20
(730) United Wine Company S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
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29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;

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

(210) 024112
(220) 2008.08.15
(730) Soira Investments Limited, VG
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O.Box
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine
Britanice
(540)

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

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
05 - alimente pentru sugari;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 024114
(220) 2008.08.15
(730) Soira Investments Limited, VG
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O.Box
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine
Britanice
(540)

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

(210) 024113
(220) 2008.08.15
(730) Soira Investments Limited, VG
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O.Box
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine
Britanice
(540)

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

135

MD - BOPI 1/2009
(210) 024115
(220) 2008.08.15
(730) Soira Investments Limited, VG
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O.Box
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine
Britanice
(540)

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

(210) 024116
(220) 2008.08.15
(730) Soira Investments Limited, VG
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O.Box
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine
Britanice
(540)

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

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

024118
2008.08.15
77/438461
2008.04.02
US
MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois
60196, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
09 - telefoane, telefoane celulare, radiouri cu două
direcţii, transmiţătoare-receptoare radio, asistenţi digitali personali, playere portative audio
şi video, în special MP3 playere, playere audio digitale şi playere multi-media; dispozitive
pentru mesaje electronice sub formă de dispozitive de electrocomunicaţii portative pentru
expedierea/primirea imediată a mesajelor;
dispozitive portative pentru jocuri sub formă
de dispozitive portative pentru jocuri electronice destinate folosirii cu ecrane sau cu monitoare externe; camere electronice, în special
camere video; software de calculatoare pentru comerţul electronic destinat plasării sigure
a comenzilor şi efectuării plăţilor de către utilizatori în domeniul tranzacţiilor de afaceri electronice prin reţelele globale de calculatoare,
reţelele de telecomunicaţii sau prin intermediul semnalelor radio provenite de la echipament de telecomunicaţii, cum ar fi modeme
radio; dispozitive de poziţionare globală, baterii, dispozitive pentru încărcarea bateriilor şi
adaptoare de energie electrică;
38 - servicii în domeniul telefoniei fără fir şi transmiterea electronică a datelor şi a documentelor prin reţelele de comunicaţii şi reţelele globale de calculatoare.

MĂRCI

MD - BOPI 1/2009
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.

(210) 024120
(220) 2008.08.18
(730) LEADUHIN Oleg, MD
Str-la 1 M. Juraveli nr. 12, MD-2019, Codru,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 25.01.19; 25.07.20; 26.04.04; 26.04.18;
29.01.15.

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

(210) 024122
(220) 2008.08.18
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024121
(220) 2008.08.18
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
(540)

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu-închis, portocaliu-deschis, roşu, negru.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu aromă
de cuişoare); substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe de ţigarete,

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastruînchis, argintiu, gri, alb, roşu, auriu.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu aromă
de cuişoare); substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe de ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.
(531) CFE(5) 24.01.20; 25.01.19; 25.05.03; 25.07.15;
26.03.23; 29.01.15.
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(210) 024123
(220) 2008.08.18
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastruînchis, argintiu, gri, alb, roşu.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu aromă
de cuişoare); substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe de ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.
(531) CFE(5) 24.01.20; 25.01.19; 25.05.03; 25.07.15;
26.03.23; 29.01.15.

(210) 024124
(220) 2008.08.18
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
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(540)

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastruînchis, argintiu, gri, alb, roşu.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu aromă
de cuişoare); substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe de ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.
(531) CFE(5) 24.01.20; 25.01.19; 25.05.03; 25.07.15;
26.03.23; 29.01.15.

(210) 024125
(220) 2008.08.18
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
12 - vehicule de locomoţie terestră cu motor, inclusiv automobile, părţi şi accesorii pentru
produsele sus-numite.

(210) 024127
(220) 2008.08.19
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

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

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastruînchis, argintiu, gri, alb, roşu.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu aromă
de cuişoare); substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe de ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.

(210) 024128
(220) 2008.08.20
(730) American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia
(540)

(531) CFE(5) 24.01.20; 25.01.19; 25.05.03; 25.07.15;
26.03.23; 29.01.15.

(210) 024126
(220) 2008.08.18
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale
Americii
(540)

(591) Culori revendicate: violet, liliachie, verde, albastru, bej, galben, roz, alb, negru.
(511) NCL(9)
34 - ţigări; tutun; produse de tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 07.03.04; 09.01.25; 09.03.13; 19.03.03;
27.05.13; 29.01.15.
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(210) 024129
(220) 2008.08.20
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
34 - ţigări; tutun; produse de tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 10.01.05; 19.03.03; 26.02.01; 26.02.03;
26.04.09; 26.11.21; 29.01.15.

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

024131
2008.08.20
2480475
2008.02.22
GB
American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia

(540)

(511) NCL(9)
(591) Culori revendicate: roşu, bordo, bordo-închis,
sur, alb, negru.
(511) NCL(9)
34 - ţigări; tutun; produse de tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.

34 - ţigări; tutun; produse de tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.

(531) CFE(5) 19.03.03; 25.07.20; 26.02.01; 26.02.03;
26.11.21; 29.01.15.

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

(210) 024130
(220) 2008.08.20
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)

024132
2008.08.20
2008705207
2008.02.26
RU
American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia

(540)

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "Smoking Kills".
(591) Culori revendicate: roşu, bordo, bordo-închis,
sur, alb, negru.
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(210) 024133
(220) 2008.08.20
(730) SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Columna nr. 108, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2009
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

(210) 024135
(220) 2008.08.20
(730) OOO "Compania "EvroVin", RU
Ul. Şosseinaia, d. 1 corp. 1, 109548, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

(210) 024137
(220) 2008.08.22
(730) MALAI Alexandru, MD
Bd. Moscova nr. 9, bloc 2, ap. 23, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;

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

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

(531) CFE(5) 05.03.20; 05.05.02; 27.05.10.

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;

(210) 024136
(220) 2008.08.21
(730) TERENTII Serghei, MD
Str-la Teatrului nr. 5, ap. 2, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

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

(210) 024138
(220) 2008.08.21
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois
60196, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(9)
09 - telefoane, telefoane celulare; radiouri cu două
direcţii, transmiţătoare-receptoare radio, asistenţi digitali personali, playere portative audio
şi video, dispozitive pentru mesaje electronice, dispozitive portative pentru jocuri, camere
electronice, în special camere digitale, camere video; software de calculatoare pentru comerţul electronic destinat plasării sigure a
comenzilor şi efectuării plăţilor de către utilizatori în domeniul tranzacţiilor de afaceri electronice prin reţelele globale de calculatoare,
reţelele de telecomunicaţii sau prin intermediul semnalelor radio provenite de la echipament de telecomunicaţii, inclusiv modeme
radio; dispozitive de poziţionare globală, baterii, dispozitive pentru încărcarea bateriilor şi
adaptoare de energie electrică;
38 - servicii în domeniul telefoniei fără fir şi transmiterea electronică a datelor şi a documentelor prin reţelele de comunicaţii şi reţelele globale de calculatoare.

(210) 024139
(220) 2008.08.22
(730) VARO-INFORM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri

142

TRADEMARKS
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 24.07.01; 24.07.23; 26.11.13; 27.05.22.

(210) 024140
(220) 2008.08.22
(730) VARO-INFORM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregis-

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

MD - BOPI 1/2009
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.01.02; 03.07.11; 24.01.11; 24.01.18;
24.01.19.

(210) 024142
(220) 2008.08.25
(730) NOBIL CLUB S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 24.07.01; 24.07.23; 26.11.13; 27.05.22.

(210) 024141
(220) 2008.08.22
(730) S. VARTIC, întreprindere individuală, MD
MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.13.

(210) 024143
(220) 2008.08.25
(730) NOBIL CLUB S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
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(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 05.13.08; 24.01.19;
24.01.25; 25.01.13.

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 27.05.09; 27.05.11.

(210) 024144
(220) 2008.08.25
(730) NOBIL CLUB S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024146
(220) 2008.08.25
(730) NOBIL CLUB S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.13.08; 24.01.19; 24.01.25; 25.01.13.

(531) CFE(5) 05.13.08; 24.01.19; 24.01.25; 25.01.13.

(210) 024145
(220) 2008.08.25
(730) NOBIL CLUB S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024147
(220) 2008.08.22
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024148
(220) 2008.08.25
(730) BEST JOBS S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 26, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru-închis, albastru-deschis.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;

MD - BOPI 1/2009
(591) Culori revendicate: galben, galben-închis,
roşu, negru.
(511) NCL(9)
34 - tutun; inclusiv ţigări de foi, ţigarete, ţigarille,
tutun tăiat pentru pipă; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere, foarfece pentru ţigări
de foi, cutii de chibrituri, portţigarete pentru
ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(5) 05.05.02; 05.05.20; 23.01.01; 26.03.04;
29.01.14.

(210) 024150
(220) 2008.08.25
(730) Miller Chemical & Fertilizer Corporation,
US
P.O. Box 333, 120 Radio Road Hanover,
Pennsylvania 17331, Statele Unite ale Americii
(540)

45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.20; 24.17.17; 29.01.13.

(210) 024149
(220) 2008.08.25
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Ave. 3ra. no. 2006 entre Calle 20 y Calle 22,
Reparto Miramar, Municipio Playa, Ciudad de
La Habana, Cuba
(540)

(511) NCL(9)
01 - preparat organic concentrat pentru prevenirea
sau reducerea evaporării de pe plante, copaci, arbuşti, aplicat prin pulverizare sau
imersiune, sau prin metode similare.

(210) 024151
(220) 2008.08.25
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstandard-Leksredstva", RU
2 Agregatnaya str., 1A/18, Kursk, Federaţia
Rusă
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, suplimente alimentare
biologic active.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 024152
(220) 2008.08.25
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstandard-Leksredstva", RU
2 Agregatnaya str., 1A/18, Kursk, Federaţia
Rusă
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, suplimente alimentare
biologic active.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024153
(220) 2008.08.25
(730) SOPORCEL - SOCIEDADE PORTUGUESA
DE PAPEL, S.A., PT
Lavos, 3081-851 Figueira da Foz, Portugalia
(540)

(210) 024155
(220) 2008.08.25
(730) CEBOTARU Pavel, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 60,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "OFFICE PAPER".
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; inclusiv hârtie pentru
imprimante, hârtie poştală, hârtie pentru notiţe, hârtie de copiat, hârtie sensibilă la lumină,
hârtie fotografică, hârtie sub formă de lentă
continuă, hârtie în suluri, hârtie pliată şi plicuri; produse de imprimerie.

(210) 024154
(220) 2008.08.25
(730) CEBOTARU Pavel, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 60,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 024156
(220) 2008.08.26
(730) JANĂU Andrei, MD
Str. Şciusev nr. 9, MD-4800, Criuleni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.11.13; 27.01.16; 27.05.11.

MĂRCI

MD - BOPI 1/2009

(210) 024157
(220) 2008.09.02
(730) EXCELLENCE S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Grenoble nr. 23, MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.11.08; 02.09.01; 24.13.01;
26.02.01.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

(210) 024159
(220) 2008.09.02
(730) EXCELLENCE S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Grenoble nr. 23, MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

activităţi

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.
(531) CFE(5) 27.05.13.

(210) 024158
(220) 2008.09.02
(730) EXCELLENCE S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Grenoble nr. 23, MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.
(531) CFE(5) 27.05.13.

(210) 024160
(220) 2008.09.02
(730) ARHICONI-GRUP S.R.L., MD
Str. Cetatea Albă nr. 17, ap. 212, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 27.05.02.

(591) Culori revendicate: verde, cafeniu.
(511) NCL(9)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;

(210) 024162
(220) 2008.09.08
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 29.01.12.

(210) 024161
(220) 2008.09.03
(730) PODOROJNEAIA PLUS S.R.L., MD
Str. Odesa nr. 34, bloc 1, MD-2047, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu amănuntul; operaţii de export-import;
comercializarea băuturilor răcoritoare şi alcoolice; servicii prestate de magazine specializate;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale, organizarea procesului instructiv educativ; distracţii; organizarea măsurilor sportive şi de odihnă; servicii în vederea
educaţiei şi instruirii; servicii în vederea divertismentului; organizarea activităţilor sportive şi
de culturalizare, informaţii privind evenimentele de educaţie, instruire, divertisment, sport şi
cultură acordate on-line din baza de date
computerială, prin Internet, sau prin alte mijloace;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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(210) 024163
(220) 2008.09.17
(730) ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 28, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2009
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 09.

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

(531) CFE(5) 27.05.01.

(210) 024165
(220) 2008.09.17
(730) ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 28, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 09.
(531) CFE(5) 24.15.01; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.10.

(210) 024164
(220) 2008.09.17
(730) ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 28, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului elec-

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 09.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.24.
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(210) 024166
(220) 2008.09.08
(730) VITIS HÎNCEŞTI S.A., MD
Str. Chişinău nr. 27, MD-3401, Hînceşti,
Republica Moldova
(540)

(210) 024169
(220) 2008.08.28
(730) TEMPESTA S.R.L., MD
Str. Grădinilor nr. 21, ap.42, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
40 - tratament de materiale.
(210) 024167
(220) 2008.09.08
(730) VITIS HÎNCEŞTI S.A., MD
Str. Chişinău nr. 27, MD-3401, Hînceşti,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 024168
(220) 2008.09.12
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 024170
(220) 2008.08.28
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-Cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)

(511) NCL(9)
12 - vehicule; mijloace de transport cu motor, automobile, părţi şi accesorii pentru produsele
sus-menţionate.

(210) 024171
(220) 2008.08.28
(730) TOPCIU Piotr, MD
Str. Şcolii nr. 119, MD-6116, Tomai, UTA
Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale

MĂRCI
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plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;

suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;

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

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

03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;

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

TRADEMARKS
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024173
(220) 2008.08.28
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR
# 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(9)
12 - piese de construcţie pentru automobile, vanuri, autobuze şi camioane; pneuri pentru
vehicule terestre; pneuri pentru automobile;
camere pentru pneuri de vehicule; apărătoare
de noroi pentru vehicule; roţi pentru vehicule;
jante de roţi pentru vehicule; întinzătoare pentru spiţe de roţi; garnituri de frână pentru vehicule; segmente de frâne pentru vehicule; huse pentru scaune de vehicule; huse pentru
scaune de automobile; volane pentru vehicule; volane pentru automobile.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, comercializarea produselor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
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(210) 024174
(220) 2008.08.28
(730) SuperGen, Inc., US
4140 Dublin Blvd., Suite 200, Dublin, California 94568, Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice pentru tratarea cancerului şi tulburărilor imune.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;

(210) 024176
(220) 2008.09.02
(730) CASINO NATIONAL GROUP S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. A. Puşkin nr. 32, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

(511) NCL(9)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine, centre comerciale;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

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

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

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

(531) CFE(5) 07.15.08; 07.15.22; 27.05.04.

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

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

(210) 024177
(220) 2008.08.29
(730) TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024178
(220) 2008.08.29
(730) CIORĂNICĂ-GAVRILIŢĂ Rodica, MD
Bd. Moscova nr. 13, bloc 4, ap. 47, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(540)

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

(210) 024179
(220) 2008.08.29
(730) TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 024181
(220) 2008.09.02
(730) Natur Produkt - ML S.R.L., MD
Str. Alexe Mateevici nr. 109, bloc 1, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine, centre comerciale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 26.01.16; 26.11.13; 26.15.01; 27.05.01.

(210) 024180
(220) 2008.09.05
(730) ELIT CENTRU S.R.L., agenţie de modele,
MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova

154

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

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

de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 26.01.15;
28.05.00.

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

(210) 024182
(220) 2008.09.02
(730) Natur Produkt - ML S.R.L., MD
Str. Alexe Mateevici nr. 109, bloc 1, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024185
(220) 2008.08.29
(730) Twentieth Century Fox Film Corporation, a
corporation existing under the laws of the
State of Delaware, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, Statele Unite ale Americii
(540)

05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii; difuzare de programe de televiziune şi emisiuni televizate;
(210) 024183
(220) 2008.09.02
(730) VITASANMAX S.R.L., MD
Str. Mihai Viteazul nr. 21, bloc 1, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; montaj şi distribuire de
programe de televiziune, de filme cinematografice şi de divertisment audiovizual; divertisment televizat; informaţii în materie de divertisment on-line printr-o reţea de calculatoare; furnizare de emisiuni televizate, filme cinematografice şi divertisment video prin dispozitive de comunicaţie fără fir.
(531) CFE(5) 27.05.09.

(210) 024186
(220) 2008.09.01
(730) REALITATEA, publicaţie periodică, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
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(540)

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

TRADEMARKS
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, maşini de cafea electrice, climatizoare, utilaje pentru prepararea bucatelor.
(531) CFE(5) 27.01.01; 27.05.22.

(210) 024188
(220) 2008.09.01
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 024187
(220) 2008.09.01
(730) PIDTYCHENKO Volodymyr, UA
Str. Svetlickogo, 28-V, fl., 205, Kiev, 04215,
Ucraina
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru,
roşu, galben, violet, verde, sur, alb, negru.
(511) NCL(9)
34 - ţigări; tutun; produse de tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 01.15.09; 10.01.05; 19.03.03; 26.04.09;
29.01.15.

(210) 024189
(220) 2008.09.03
(730) ARTADO GRUP S.R.L., societate comercială, MD
Calea Ieşilor nr. 15, ap. 59, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente fotografice, cinematografice şi optice; camere video, aparate şi
ecrane de proiectare; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor; monitoare, amplificatoare,
receptoare audio şi video, televizoare, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; dispozitive periferice de calculator,
suporturi de înregistrare magnetice, purtătoare magnetice şi optice de informaţie, discuri
optice, discuri cu înregistrări audio, fiare de
călcat electrice;
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(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
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(210) 024192
(220) 2008.09.02
(730) "OLAINFARM" Akciju Sabiedriba, LV
Rupnicu Str. 5, Olaine, LV-2114, Letonia
(540)

38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 27.05.12; 27.05.17; 29.01.13.

(210) 024190
(220) 2008.09.09
(730) GSM LIBERTY S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Angela Păduraru nr. 26, MD-2064,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor cu amănuntul, servicii prestate de magazine specializate;
38 - telecomunicaţii.

(210) 024193
(220) 2008.09.03
(730) INVESTPRIVATBANK S.A., bancă comercială, MD
Str. A. Şciusev nr. 34, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024191
(220) 2008.09.02
(730) "OLAINFARM" Akciju Sabiedriba, LV
Rupnicu Str. 5, Olaine, LV-2114, Letonia
(540)
(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 29.01.12.

(210) 024194
(220) 2008.09.03
(730) MOGÎLDEA Grigore, MD
Str. Tineretului nr. 23, MD-2089, Grătieşti,
Chişinău, Republica Moldova

157

MD - BOPI 1/2009
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 024195
(220) 2008.09.03
(730) Perdigao Agroindustrial S.A., BR
Av. Escola Politécnica, 760, Jaguaré, 05350901, Sao Paulo, Sp, Brazilia
(540)

(591) Culori revendicate: negru, galben.
(511) NCL(9)
30 - pizza, lasagna şi rondellini.
(531) CFE(5) 27.05.02; 29.01.12.

(210) 024196
(220) 2008.09.04
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
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(591) Culori revendicate: gri, albastru, negru.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu aromă
de cuişoare); substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe de ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.
(531) CFE(5) 25.01.19; 25.07.20; 26.04.04; 26.04.18;
29.01.13.

(210) 024197
(220) 2008.09.04
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia

MĂRCI
(540)
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uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 024199
(220) 2008.09.10
(730) COROLIOV Nichita-Service, întreprindere
individuală, MD
Str. N. Krîlov nr. 24, MD-3100, Bălţi, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu-deschis,
portocaliu-închis, roşu, negru.
(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu aromă
de cuişoare); substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe de ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.
(531) CFE(5) 25.01.19; 25.07.20; 26.04.04; 26.04.18;
29.01.15.

(210) 024198
(220) 2008.09.04
(730) ECOPRIM S.R.L., societate comercială, MD
Str-la 1 Molocanilor nr. 14, MD-2011, Codru,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.23; 02.05.01; 27.05.15.
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(210) 024200
(220) 2008.09.05
(730) Joint Stock Company "Brewing union
"Krasny Vostok - Solodovbeer"", RU
Str. Tihoreţkaia, 5, or. Kazani, 420054, Federaţia Rusă
(540)

TRADEMARKS
alcoolice ce conţin fructe, băuturi spirtoase;
băuturi obţinute prin distilare; băuturi de miere; tinctură de mentă; tinctură amară; rom;
sake; cidru; alcool din orez; extracte alcoolice;
extracte alcoolice de fructe; esenţe alcoolice.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.07.02; 24.01.25; 24.09.02;
25.01.15; 27.05.01; 29.01.14.

(210) 024201
(220) 2008.09.05
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: maroniu-roşiatic, galbenauriu, alb, negru.
(511) NCL(9)
32 - aperitive nealcoolice; ape; cvas (băutură nealcoolică); cocteiluri nealcoolice; limonade; băuturi cu gust de arahide şi lapte; băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi nealcoolice
pe bază de miere; băuturi pe baza zerului de
lapte; băuturi de fructe; băuturi cu gust de
migdale şi lapte; nectar cu pulpă de fructe;
orjad; bere; prafuri pentru prepararea băuturilor gazoase; sarsaparila (băutură nealcoolică); siropuri pentru limonade; siropuri pentru
băuturi; suc de tomate; suc de mere; sucuri
de legume; sucuri de fructe; componente pentru prepararea apei gazoase; componente
pentru prepararea lichiorurilor; componente
pentru prepararea apei minerale; componente
pentru prepararea băuturilor; must; must din
poamă; must de bere; must de malţ; pastile
pentru prepararea băuturilor gazoase; şerbet
(băutură); extracte nealcoolice de fructe; extracte de hamei pentru prepararea berii; esenţe pentru prepararea băuturilor;
33 - aperitive; arac; brandy; vinuri; vin din tescovină de poamă; whisky; votcă; gin; digestive;
cocteiluri; lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi
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(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.

(210) 024202
(220) 2008.09.12
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024203
(220) 2008.09.05
(730) ELIT CENTRU S.R.L., agenţie de modele,
MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 024207
(220) 2008.09.09
(730) EŞAPAMENT Service S.R.L., MD
Str. Albiţa nr. 36-A, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine şi centre comerciale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(591) Culori revendicate: verde-deschis, verdeînchis.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

(210) 024205
(220) 2008.09.12
(730) LAMACCES S.R.L., societate comercială,
MD
Str. G. Alexandrescu nr. 17, bloc 90,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: „Professional furniture solutions”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.04.19; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 024208
(220) 2008.09.05
(730) American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia
(540)

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

161

MD - BOPI 1/2009
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

024210
2008.09.08
m200813694
2008.07.14
UA
OFUTIN Olexandr, UA
Vul. Uspensica, 2, corp. G, cv. 23, Odesa,
65014, Ucraina

(540)

(511) NCL(9)
(320) 2008.07.14
30 - seminţe de anason; produse de cofetărie pe
bază de arahide; propolis pentru alimentaţia
umană; bicarbonat de sodiu pentru gătit; faină
de fasole; faină; faină de tapiocă de uz alimentar; mâncăruri pe bază de faină; produse
de patiserie; chifle; prăjituri, cozonaci; tartine
(canapea, sandvişuri); vanilină (înlocuitori de
vanilie); vanilie (arome); vafele, napolitane;
fidea; produse făinoase; faină de ovăz; fulgi
de ovăz; produse din ovăz; apă de mare pentru gătit; alge (condimente); lianţi pentru cârnaţi; lianţi pentru îngheţată; galete; seminţe
de anason; cuişoare (mirodenii); muştar; făină
de muştar; glucoză de uz alimentar; adaosuri
(condimente); drojdie; pastile de drojdie, altele
decât cele de uz medical; esenţe pentru alimentaţie, cu excepţia esenţelor eterice şi uleiurilor esenţiale; jeleuri de fructe (cofetărie);
gumă de mestecat, alta decât de uz medical;
cremă de ouă englezească; fermenţi pentru
paste; gustări pe bază de orez; gustări pe
bază de cereale; înlocuitori de cafea; iaurt
congelat (produse de cofetărie congelate);
chefir congelat (produse de cofetărie congelate); arome pentru băuturi, altele decât uleiurile
esenţiale; arome pentru prăjituri, altele decât
uleiurile esenţiale; preparate aromatice de uz
alimentar; arome, altele decât uleiurile esenţiale; agenţi de îngroşare pentru gătit; preparate din cereale; ghimbir (mirodenii); cafea; cafea verde; preparate care înlocuiesc cafeaua;
arome de cafea; băuturi pe bază de cafea;
băuturi pe bază de cafea cu lapte; preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua; cacao; ca-
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cao cu lapte; băuturi pe bază de cacao; produse din cacao; canapea (tartine, sandvişuri);
capere (condimente); caramele (bomboane);
drajeuri romboidale (cofetărie); curry (condiment); faină de cartofi de uz alimentar; ketchup (sos); gluten de uz alimentar; produse
de cofetărie (dulciuri); turte de porumb; scorţişoară (mirodenii); amidon de uz alimentar;
griş de porumb; crupe alimentare; porumb
măcinat; porumb prăjit; făină de porumb; covrigi de porumb; fulgi de porumb; curcuma de
porumb; cus-cus (griş); sare de bucătărie;
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun;
gheaţă pentru răcire; gheaţă naturală sau
artificială; gheaţă comestibilă; produse de
cofetărie din lemn dulce; tăiţei; zahăr candel
de uz alimentar; maioneză; macaroane; paste
făinoase; maltoză; mămăligă; marinadă pentru legume (condiment); marţipan; lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical; miere; sirop de melasă;
biscuiţi pe baza de migdale; produse de cofetărie pe bază de migdale; produse de panificaţie; clătite; terci alimentar pe bază de lapte;
îngheţată; nucşoară; muesli; condimente pentru carne; produse pentru frăgezit carne de uz
alimentar; mentă pentru utilizare în cofetărie;
bomboane cu mentă; băuturi pe bază de ceai;
băuturi pe bază de ciocolată; anason în formă
de stea; infuzii, altele decât cele medicinale;
ovăz decojit; orz decojit; oţet; lemn dulce
(produse de cofetărie); pastă din boabe de
soia (condiment); ravioli; piper; piper (mirodenii); negrilică; biscuiţi; oţet de bere; turte; tarte
(produse de cofetărie); plăcinte cu carne; plăcinte cu diverse umpluturi; sosuri de carne;
îndulcitori naturali; pizza; plăcinte; fondante
(cofetărie); prafuri pentru îngheţată; praline;
condimente; sosuri pentru salate; sosuri; azimă; propolis (clei de albine) alimentar; turte
dulci; mirodenii; budinci; praf pentru torturi,
prăjituri; faină de grâu; orez; torturi, prăjituri
de orez; prafuri de copt; maia (fermenţi) pentru aluat; preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua; sago (crupe); zarzavaturi conservate
(condimentare); sandvişuri (tartine, canapea);
sare pentru conservarea alimentelor; făină de
soia; sos de soia; biscuiţi de malţ; extracte de
malţ pentru alimentaţie; sos de roşii; sosuri
(condimente); spaghete; pesmeţi; pesmeţi din
pâine; pişcoturi; sushi; tabbouleh; taco; tapiocă; prăjituri; prăjituri mici; aluat pentru torturi,
prăjituri; sos de roşii; biscuiţi uscaţi subţiri
(crackere); torturi; tarte; prăjituri de orez; şerbeturi; jeleuri de fructe (cofetărie); halva; decoraţiuni comestibile pentru prăjituri, torturi;
pâine; cicoare (înlocuitori de cafea); bomboa-

MĂRCI
ne; zahăr; produse de cofetărie din zahăr;
ceai; ceai rece; ceai cu gheaţă; chutneys
(condimente); şofran (mirodenii); ciocolată;
băuturi pe bază de ciocolată; ciocolată cu
lapte (băuturi); făină de orz; orz decorticat; orz
măcinat;
35 - agenţii de informaţii comerciale; prelucrarea
administrativă a cererilor de achiziţionare a
mărfurilor; analiza preţului de cost; vânzări la
licitaţie; contabilitate; studiul pieţei; sondaje
de opinie; selectarea personalului prin teste
psihologice; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale şi publicitare;
pregătirea documentelor de plată; pregătirea
serviciilor publicitare; prezentări de produse;
cercetări pentru afaceri; estimări referitoare Ia
afaceri comerciale; date referitoare la afaceri;
asistenţă în conducerea afacerilor; cercetarea
pieţei; asistenţă în conducerea întreprinderilor
industriale sau comerciale; servicii de consiliere pentru conducerea afacerilor; previziuni
economice; expertize în afaceri; transcriere
de comunicări; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; compilaţii statistice; agenţii
de import-export; facturare; informaţii pentru
afaceri; gestiunea fişierelor informatice; administrare de afaceri pentru artişti interpreţi;
administrarea hotelurilor; administrare comercială pentru licenţe de servicii şi produse pentru terţi; consultanţă pentru conducerea afacerilor; informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori (centre de suport al clientelei);
recrutare de personal; consultanţă profesională în afaceri; sfaturi în organizarea afacerilor;
consultanţă pentru probleme legate de personal; reproducere de documente; servicii de
dactilografiere; închiriere de spaţii publicitare;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare; închiriere de maşini şi aparate de
birou; închiriere de material publicitar; închiriere de automate de vânzare; închiriere de
fotocopiatoare; redactare de texte publicitare;
prelucrare de texte; reactualizarea, redactarea şi îmbunătăţirea materialelor publicitare;
decorarea vitrinelor; estimarea lemnului în
picioare; estimare în domeniul lânăriei; servicii
de abonamente la ziare pentru terţi; servicii
de abonamente la servicii de telecomunicaţii
pentru terţi; servicii de audit; servicii de relocare pentru afaceri; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; servicii de preluare
de mesaje vocale pentru abonaţi telefonici;
relaţii publice; servicii de revista presei; servicii de externalizare (asistenţă comercială);
servicii de comparare a preţurilor; servicii de
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manechine în scop publicitar sau de promovare a vânzărilor; servicii de stenografie; servicii
de secretariat; servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi); amplasare de materiale publicitare; sfaturi în organizarea şi conducerea afacerilor; căutare de sponsorizare; previziuni
economice; publicare de texte publicitare;
publicitate radiofonică; publicitate; publicitate
prin corespondenţă; agenţii de publicitate;
publicitate într-o reţea computerizată; investigaţii pentru afaceri; afişaj; difuzare (distribuire) de eşantioane; difuzare de materiale publicitare; difuzare de anunţuri publicitare în
afara încăperilor; expedierea materialelor
publicitare prin poştă; întocmire de extrase din
conturi; întocmire de declaraţii fiscale; birouri
de plasare; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicitate televizată; sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice; consultanţă
profesională în afaceri; fotocopiere; căutare
de informaţii în fişiere informatice pentru terţi;
(220) 2008.09.08
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, cu excepţia
produselor cu prioritate din 2008.07.14;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, cu
excepţia
serviciilor
cu
prioritate
din
2008.07.14.
(531) CFE(5) 27.05.01; 28.05.00.

(210) 024215
(220) 2008.09.09
(730) STOLEARENCO Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 13, bloc 3A, ap. 18,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 024216
(220) 2008.09.09
(730) STOLEARENCO Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 13, bloc 3A, ap. 18,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(210) 024217
(220) 2008.09.09
(730) STOLEARENCO Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 13, bloc 3A, ap. 18,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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024218
2008.09.10
m200814846
2008.08.04
UA
OFUTIN Olexandr, UA
Vul. Uspensica, 2, corp. G, cv. 23, Odesa,
65014, Ucraina

(511) NCL(9)
(320) 2008.08.04
30 - muştar; faină de muştar; maioneză; piper;
piper (mirodenii); ienupăr; sare pentru conservarea alimentelor; condimente; sosuri
(condimente); sosuri pentru salate; oţet; esenţe pentru alimentaţie, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale;
35 - agenţii de informaţii comerciale; prelucrare
administrativă a cererilor de achiziţionare a
mărfurilor; analiza preţului de cost; vânzări la
licitaţie; contabilitate; studiul pieţei; sondaje
de opinie; selectarea personalului prin teste
psihologice; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale şi publicitare;
pregătirea documentelor de plată; pregătirea
serviciilor publicitare; prezentări de produse;
cercetări pentru afaceri; estimări referitoare la
afaceri comerciale; date referitoare la afaceri;
asistenţă în conducerea afacerilor; cercetarea
pieţei; asistenţă în conducerea întreprinderilor
industriale sau comerciale; servicii de consiliere pentru conducerea afacerilor; previziuni
economice; expertize în afaceri; transcriere
de comunicări; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; compilaţii statistice; agenţii
de import-export; facturare; informaţii pentru
afaceri; gestiunea fişierelor informatice; administrare de afaceri pentru artişti interpreţi;
administrarea hotelurilor; administrare comercială pentru licenţe de servicii şi produse pentru terţi; consultanţă pentru conducerea afacerilor; informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori (centre de suport al clientelei);
recrutare de personal; consultanţă profesiona-

MĂRCI
lă în afaceri; sfaturi în organizarea afacerilor;
consultanţă pentru probleme legate de personal; reproducere de documente; servicii de
dactilografiere; închiriere de spaţii publicitare;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare; închiriere de maşini şi aparate de
birou; închiriere de material publicitar; închiriere de automate de vânzare; închiriere de
fotocopiatoare; redactare de texte publicitare;
prelucrare de texte; reactualizarea, redactarea şi îmbunătăţirea materialelor publicitare;
decorarea vitrinelor; estimarea lemnului în
picioare; estimare în domeniul lânăriei; servicii
de abonamente la ziare pentru terţi; servicii
de abonamente la servicii de telecomunicaţii
pentru terţi; servicii de audit; servicii de relocare pentru afaceri; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; servicii de preluare
de mesaje vocale pentru abonaţi telefonici;
relaţii publice; servicii de revista presei; servicii de externalizare (asistenţă comercială);
servicii de comparare a preţurilor; servicii de
manechine în scop publicitar sau de promovare a vânzărilor; servicii de stenografie; servicii
de secretariat; servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi); amplasare de materiale publicitare; sfaturi în organizarea şi conducerea afacerilor; căutare de sponsorizare; previziuni
economice; publicare de texte publicitare;
publicitate radiofonică; publicitate; publicitate
prin corespondenţă; agenţii de publicitate;
publicitate într-o reţea computerizată; investigaţii pentru afaceri; afişaj; difuzare (distribuire) de eşantioane; difuzare de materiale publicitare; difuzare de anunţuri publicitare în
afara încăperilor; expedierea materialelor
publicitare prin poştă; întocmire de extrase din
conturi; întocmire de declaraţii fiscale; birouri
de plasare; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicitate televizată; sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice; consultanţă
profesională în afaceri; fotocopiere; căutare
de informaţii în fişiere informatice pentru terţi;

MD - BOPI 1/2009
(210) 024246
(220) 2008.09.24
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, galbenînchis, galben-deschis, cafeniu, gri, auriu,
bleu, albastru, alb, negru.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 04.05.01; 04.05.05; 11.01.03; 11.01.04;
26.01.15; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15.

(220) 2008.09.10
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
cu excepţia serviciilor cu prioritate din
2008.08.04.
(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 08.07.11; 08.07.17;
11.01.02; 28.05.00.

(210) 024247
(220) 2008.09.24
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova
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TRADEMARKS

(540)

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, galbenînchis, galben-deschis, cafeniu, gri, auriu,
bleu, albastru, alb, negru.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

(591) Culori revendicate: roşu, galben, galbenînchis, galben-deschis, cafeniu, gri, auriu,
bleu, albastru, alb, negru.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

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

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

(531) CFE(5) 04.05.01; 04.05.05; 11.01.03; 11.01.04;
26.01.15; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15.

(531) CFE(5) 04.05.01; 04.05.05; 11.01.03; 11.01.04;
26.01.15; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 024248
(220) 2008.09.24
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(210) 024249
(220) 2008.09.24
(730) JEX-B S.R.L., societate comercială, MD
Str. Industrială nr. 40, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
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MĂRCI
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

MD - BOPI 1/2009
(210) 024259
(220) 2008.09.18
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
(540)

(210) 024250
(220) 2008.09.25
(730) MAGMA-AVÎNT S.R.L., MD
Str. Nicolae Anestiade nr. 7, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; în
special tot ce ţine de domeniul promovării şi
comercializării imobilului;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 024254
(220) 2008.09.25
(730) TARGET ADVERTISING S.R.L, MD
Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap. 18,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(9)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek (tutun cu aromă
de cuişoare); substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe de ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.08; 27.07.01.

(210) 024263
(220) 2008.09.18
(730) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland
20910, Statele Unite ale Americii
(540)

38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(511) NCL(9)
09 - discuri video înregistrate în prealabil şi înregistrări audiovizuale; benzi video înregistrate
în prealabil; discuri compacte înregistrate în
prealabil; DVD-uri şi CD-ROM-uri;
38 - servicii de difuzare, şi anume distribuirea elaborării de programe şi a conţinutului audiovi-
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zual prin televiziune, satelit, legătură prin radio, fibră optică, cablu, radio şi printr-o reţea
globală de calculatoare;
41 - servicii de divertisment cum ar fi elaborare de
programe şi conţinut audiovizual distribuite
prin mijloace de comunicare audio şi video, şi
anume televiziune, satelit, legătură prin radio,
fibră optică, cablu, radio şi printr-o reţea globală de calculatoare; informaţie cu privire la
cele sus-menţionate furnizată printr-o reţea
globală de calculatoare.

(210) 024264
(220) 2008.09.18
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite ale
Americii
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(210) 024297
(220) 2008.09.24
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey, KT13 0QU , Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; ţigări, trabucuri, ţigări de foi;
substanţe pentru fumat vândute separat sau
amestecate cu tutun, nu în scopuri medicale
sau curative; tutun de prizat; articole pentru
fumători incluse în clasa 34; foi de ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.

(511) NCL(9)
03 - şerveţele de unică folosinţă umezite în prealabil şi şerveţele impregnate cu amestecuri
pentru igienă personală;
16 - şerveţele din hârtie absorbantă cum ar fi şerveţele de faţă, şerveţele de toaletă, prosoape
de hârtie şi şerveţele de masă din hârtie.
(531) CFE(5) 03.01.08; 03.01.24; 05.05.20; 25.07.25;
26.11.14.

(210) 024282
(220) 2008.10.01
(730) PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica
Moldova
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(210) 024306
(220) 2008.10.01
(730) DSA-COMERŢ S.R.L., MD
Str. Varniţa nr. 6, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, servicii prestate de magazine de firmă.
(531) CFE(5) 01.01.02; 09.07.01; 09.07.17; 27.05.01.

(210) 024312
(220) 2008.09.26
(730) PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ID
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl.
Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan,
Indonezia
(540)

MD - BOPI 1/2009
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 024322
(220) 2008.10.02
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Bd. Traian nr. 23, bloc 1, ap. 87, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01.

(531) CFE(5) 25.03.25; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.03.

(210) 024317
(220) 2008.10.03
(730) LA JEWEL S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Miron Costin nr. 7, of. 304, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024327
(220) 2008.10.03
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD
Drumul Viilor nr. 36/2, MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice; material de sutură;
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35 - gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; administrare, exploatare comercială;
studiul pieţei; investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în comercializarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, de îngrijire şi sănătate, dietetice,
ortopedice, cosmetice şi de parfumerie şi a
altor produse susceptibile a fi vândute în farmacii; import-export; servicii ale reţelelor de
magazine specializate, în special farmacii,
recepţionarea comenzilor, servicii de vânzare
cu amănuntul, angro; servicii de publicitate,
de promovare a produselor sus-numite, organizarea şi participarea la expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu
publicul, distribuirea eşantioanelor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
03 - detergenţi şi înălbitori de uz menajer; produse
pentru înmuierea ţesăturilor; săpunuri pentru
îngrijire nepersonală; uleiuri esenţiale; preparate pentru parfumarea aerului şi ţesăturilor.

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

024330
2008.09.30
58172/2008
2008.06.30
CH
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii

(540)
(210) 024328
(220) 2008.10.03
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD
Drumul Viilor nr. 36/2, MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - detergenţi şi înălbitori de uz menajer; produse
pentru înmuierea ţesăturilor; săpunuri pentru
îngrijire nepersonală; uleiuri esenţiale; preparate pentru parfumarea aerului şi ţesăturilor.

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

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

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

(540)

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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024329
2008.09.30
58178/2008
2008.06.30
CH
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii

024331
2008.09.30
58174/2008
2008.06.30
CH
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii

(511) NCL(9)
03 - detergenţi şi înălbitori de uz menajer; produse
pentru înmuierea ţesăturilor; săpunuri pentru
îngrijire nepersonală; uleiuri esenţiale; preparate pentru parfumarea aerului şi ţesăturilor.

MĂRCI
(210) 024332
(220) 2008.10.02
(730) Eurocomprodex S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 10.03.01; 10.03.04;
27.05.01; 28.05.00.

(210) 024334
(220) 2008.10.02
(730) EUROCOMPRODEX S.R.L., firmă, MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01;
28.05.00.

(210) 024333
(220) 2008.10.02
(730) Eurocomprodex S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.06; 25.03.01; 26.01.12; 27.05.01;
27.05.24; 28.05.01.

(210) 024335
(220) 2008.10.02
(730) EUROCOMPRODEX S.R.L., firmă, MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 11.03.04; 11.03.20; 25.07.20; 26.01.16.

(210) 024336
(220) 2008.10.03
(730) SAVVUN Yulia, RU
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000,
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

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

(210) 024337
(220) 2008.10.03
(730) SAVVUN Yulia, RU
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000,
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

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

(210) 024339
(220) 2008.10.03
(730) SAVVUN Yulia, RU
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000,
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

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

(210) 024340
(220) 2008.10.03
(730) SAVVUN Yulia, RU
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000,
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

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

(210) 024338
(220) 2008.10.03
(730) SAVVUN Yulia, RU
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000,
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă
(540)
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(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01.

MĂRCI
(210) 024341
(220) 2008.10.03
(730) SAVVUN Yulia, RU
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000,
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

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

(210) 024342
(220) 2008.10.03
(730) SAVVUN Yulia, RU
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000,
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

MD - BOPI 1/2009
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(210) 024345
(220) 2008.10.08
(730) CREDIT RAPID S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: ''EXPRESS'', ''FINANCE'', cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde, verde-deschis, cenuşiu.
(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 18.05.03; 24.15.01; 27.05.01; 29.01.13.

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

(210) 024346
(220) 2008.10.08
(730) CREDIT RAPID S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024343
(220) 2008.10.03
(730) SAVVUN Yulia, RU
Str. Molodejnaia nr. 36, ap. 233, 143000,
Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "CREDIT", "RAPID", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, bleu, cenuşiu.
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MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 18.05.03; 24.15.01; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 024347
(220) 2008.10.02
(730) AKTSIONERNO
DROUJESTVO
"BULGARTABAC HOLDING", BG
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 Sofia,
Bulgaria
(540)

TRADEMARKS
(210) 024349
(220) 2008.10.02
(730) ImClone Systems Incorporated, US
180 Varick Street, New York, New York
10014, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, inclusiv anticorpi monoclonali pentru tratamentul cancerului.

(210) 024350
(220) 2008.10.02
(730) ImClone Systems Incorporated, US
180 Varick Street, New York, New York
10014, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, inclusiv anticorpi monoclonali pentru tratamentul cancerului.
(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători, chibrituri, ţigări,
produse din tutun, brichete.
(531) CFE(5) 05.05.01; 05.07.13; 27.05.01; 27.05.13.

(210) 024348
(220) 2008.10.02
(730) ImClone Systems Incorporated, US
180 Varick Street, New York, New York
10014, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 024351
(220) 2008.10.02
(730) ImClone Systems Incorporated, US
180 Varick Street, New York, New York
10014, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, inclusiv anticorpi monoclonali pentru tratamentul cancerului.

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, inclusiv anticorpi
monoclonali pentru tratamentul cancerului.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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MĂRCI
(210) 024352
(220) 2008.10.02
(730) ImClone Systems Incorporated, US
180 Varick Street, New York, New York
10014, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, inclusiv anticorpi monoclonali pentru tratamentul cancerului.
(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.11.

MD - BOPI 1/2009
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 19.13.21; 27.05.21.

(210) 024353
(220) 2008.10.02
(730) Glenmark Pharmaceuticals Limited, IN
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai
Desai Road, Mumbai, Maharashtra-400 026,
India
(540)

(210) 024355
(220) 2008.10.03
(730) La Roma Club S.R.L., firmă, MD
Bd. Renaşterii nr. 22/8, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 024354
(220) 2008.10.02
(730) Glenmark Pharmaceuticals Limited, IN
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai
Desai Road, Mumbai, Maharashtra-400 026,
India

(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5) 02.09.14; 11.03.05; 26.01.16; 27.05.22;
27.05.24.
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MD - BOPI 1/2009
(210) 024356
(220) 2008.10.06
(730) IVANOV Ruslan, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 14, ap. 37, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 26.11.02; 27.05.03; 27.05.11.

(210) 024357
(220) 2008.10.13
(730) ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1,
010733, Bucureşti, România
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05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 024358
(220) 2008.10.13
(730) ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1,
010733, Bucureşti, România
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MĂRCI
(210) 024359
(220) 2008.10.13
(730) ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1,
010733, Bucureşti, România
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 024360
(220) 2008.10.13
(730) ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1,
010733, Bucureşti, România
(540)

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

MD - BOPI 1/2009
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 024361
(220) 2008.10.13
(730) ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1,
010733, Bucureşti, România
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "formula", "agrochimică",
"perfectă".
(591) Culori revendicate: verde, negru, alb.
(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.14; 19.11.04; 19.11.17; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.08.
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MD - BOPI 1/2009
(210) 024362
(220) 2008.10.13
(730) ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1,
010733, Bucureşti, România
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "prietenul", "recoltelor", "sănătoase".
(591) Culori revendicate: albastru, bleu.
(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.07.09; 03.07.24; 26.03.23; 27.05.01.

(210) 024363
(220) 2008.10.13
(730) ALCHIMEX S.A., societate comercială, RO
Calea Griviţei nr. 46, ap. 9, et. 4, sector 1,
010733, Bucureşti, România
(540)
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TRADEMARKS
(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 024365
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.

(210) 024367
(220) 2008.10.09
(730) POLICONTRACT S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr.18A, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 25.07.15; 26.11.08; 27.07.02.

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

(210) 024371
(220) 2008.10.13
(730) HOMENCO Ghennadi, MD
Bd. Dacia nr. 3, bloc 2, ap. 45, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.11; 26.11.01.

(210) 024368
(220) 2008.10.09
(730) POLICONTRACT S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr.18A, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare;
19 - materiale de construcţie nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.03.18; 26.01.18; 27.01.12; 27.05.24;
28.05.00.
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MD - BOPI 1/2009
(210) 024372
(220) 2008.10.07
(730) Aktsionerno Droujestvo "BULGARTABAC
HOLDING", BG
"Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000, Sofia,
Bulgaria
(540)

TRADEMARKS
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024374
(220) 2008.10.07
(730) CERNAVCA Iulian, MD
MD-5900, Bocani, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: „Slims”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri, ţigări,
produse din tutun, brichete.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24.

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.05.01; 27.05.01; 27.05.13.

(210) 024373
(220) 2008.10.10
(730) METATRON, societate pe acţiuni, MD
Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
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(210) 024375
(220) 2008.10.10
(730) Eurocomprodex S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

MD - BOPI 1/2009
(540)

(531) CFE(5) 25.01.06; 27.05.01; 27.05.03; 28.05.00.

(210) 024376
(220) 2008.10.10
(730) Eurocomprodex S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.09; 24.09.02; 26.01.19;
27.05.01; 28.05.00.

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

(210) 024378
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.03.02; 26.03.17; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.22.

(210) 024377
(220) 2008.10.10
(730) Eurocomprodex S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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MD - BOPI 1/2009
(210) 024379
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024380
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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TRADEMARKS
(210) 024381
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024382
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(210) 024383
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

MĂRCI
(540)

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

(210) 024384
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(210) 024386
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(210) 024385
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024387
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(210) 024388
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
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MD - BOPI 1/2009
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(210) 024389
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.

(210) 024390
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
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TRADEMARKS
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024391
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.

(210) 024392
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

MĂRCI

MD - BOPI 1/2009

(210) 024393
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024395
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;

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

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

(210) 024394
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024396
(220) 2008.10.10
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.

(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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MD - BOPI 1/2009
(210) 024397
(220) 2008.10.08
(730) BÎRCA Natalia, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 24.17.21; 26.01.01; 26.01.24; 26.11.13;
27.05.00; 27.05.02.

(210) 024402
(220) 2008.10.09
(730) CARAŞTEFAN Sergiu, MD
Bd. Dacia nr. 60/5, ap. 32, MD-2026,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: „MD”.
(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii.
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.01.01; 19.01.07; 19.08.07.

(210) 024401
(220) 2008.10.13
(730) HATSEPSUT S.R.L., MD
Str. Băcioii Noi nr. 14, MD-2029, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
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(210) 024403
(220) 2008.10.09
(730) CARAŞTEFAN Sergiu, MD
Bd. Dacia nr. 60/5, ap. 32, MD-2026,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 02.09.14; 26.04.14.

MĂRCI
(210) 024408
(220) 2008.10.13
(730) ALB-CURAT S.R.L., MD
Bd. Renaşterii nr. 12, bloc 1, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(540)

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

(210) 024411
(220) 2008.10.16
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei,
Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "CASINO CLUB", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.09.01; 25.01.05; 25.01.06; 27.05.02;
27.05.24.

(210) 024409
(220) 2008.10.09
(730) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo
103-8426, Japonia
(540)

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

(210) 024410
(220) 2008.10.09
(730) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo
103-8426, Japonia

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

(210) 024412
(220) 2008.10.10
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21, MD-3100, Bălţi, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
38 - telecomunicaţii.
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MD - BOPI 1/2009
(210) 024413
(220) 2008.10.10
(730) NANI Boris, MD
Str-la Lvov 3 nr. 62, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
12 - vehicule de locomoţie terestră cu motor, părţi
şi accesorii pentru produsele sus-numite.

(210) 024416
(220) 2008.10.13
(730) OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, servicii prestate de magazine specializate.

(210) 024414
(220) 2008.10.10
(730) TV Paprika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, HU
Lomb utca 23-27., H-1139 Budapest, Ungaria
(540)

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

(210) 024415
(220) 2008.10.10
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite
ale Americii
(540)
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(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
în stare brută;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare;
19 - materiale şi produse de construcţie nemetalice, cu excepţia materialelor şi produselor
din piatră.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024417
(220) 2008.10.16
(730) HISTRIOS S.R.L., MD
MD-3541, Peresecina, Orhei, Republica
Moldova
(540)

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

MD - BOPI 1/2009
(540)

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.11.05; 25.01.06; 26.02.07; 27.05.01;
27.05.24.

(210) 024420
(220) 2008.10.15
(730) GRIŞKIN Stanislav, MD
Drumul Viilor nr. 43/1, ap. 7, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; inclusiv nuci şi alune preparate;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 29.
(531) CFE(5) 05.07.06; 26.01.04; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 024422
(220) 2008.10.15
(730) GRIŞKIN Stanislav, MD
Drumul Viilor nr. 43/1, ap. 7, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; inclusiv nuci şi alune preparate;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 29.
(531) CFE(5) 05.07.06; 26.01.10; 26.01.17; 26.04.09;
27.07.01.

(210) 024421
(220) 2008.10.15
(730) GRIŞKIN Stanislav, MD
Drumul Viilor nr. 43/1, ap. 7, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: „SUPER”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; inclusiv nuci şi alune preparate;
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MD - BOPI 1/2009
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 29.
(531) CFE(5) 05.07.06; 26.01.10; 26.01.21; 26.04.09;
26.04.10; 27.05.01.

TRADEMARKS
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 024425
(220) 2008.10.21
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.03.15; 02.09.01; 02.09.04;
02.09.14; 03.07.24; 03.13.01; 11.03.03; 13.01.01;
14.05.01; 18.03.23; 20.01.01; 20.05.13; 24.15.01;
26.11.02; 27.05.01.

(210) 024426
(220) 2008.10.21
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, oranj.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
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(591) Culori revendicate: oranj, galben, verde, alb.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprime-

MĂRCI
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 03.07.17; 25.07.25; 26.01.15; 26.01.16;
27.05.08.

(210) 024427
(220) 2008.10.21
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.03.15; 02.09.01; 02.09.04;
02.09.14; 03.07.24; 03.13.01; 11.03.03; 13.01.01;
14.05.01; 18.03.23; 20.01.01; 20.05.13; 24.15.01;
24.17.17; 26.11.02; 27.05.01.

(210) 024428
(220) 2008.10.15
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(591) Culori revendicate: negru, alb, oranj.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmite-

(210) 024429
(220) 2008.10.15
(730) SEMENŢUL Vladislav, MD
Str. Vasile Coroban nr. 47, bloc 1, ap. 1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024431
(220) 2008.10.15
(730) Wyeth, a corporation of the State of Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.01; 26.04.01; 26.04.02;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.21; 28.05.00.

(210) 024430
(220) 2008.10.15
(730) SEMENŢUL Vladislav, MD
Str. Vasile Coroban nr. 47, bloc 1, ap. 1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
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(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice pentru tratamentul
afecţiunilor şi tulburărilor inflamatoare şi autoimune, bolilor infecţioase, afecţiunilor şi tulburărilor metabolice, bolilor şi tulburărilor sistemului nervos central; preparate cardiovasculare; preparate oncologice; preparate pentru
prevenirea şi tratamentul osteoporozei; vaccinuri.

(210) 024432
(220) 2008.10.15
(730) Wyeth, a corporation of the State of Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice pentru tratamentul
afecţiunilor şi tulburărilor inflamatoare şi autoimune, bolilor infecţioase, afecţiunilor şi tulburărilor metabolice, bolilor şi tulburărilor sistemului nervos central; preparate cardiovasculare; preparate oncologice; preparate pentru
prevenirea şi tratamentul osteoporozei; vaccinuri.

MĂRCI
(210) 024433
(220) 2008.10.15
(730) Wyeth, a corporation of the State of Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice pentru tratamentul
afecţiunilor şi tulburărilor inflamatoare şi autoimune, bolilor infecţioase, afecţiunilor şi tulburărilor metabolice, bolilor şi tulburărilor sistemului nervos central; preparate cardiovasculare; preparate oncologice; preparate pentru
prevenirea şi tratamentul osteoporozei; vaccinuri.

(210) 024434
(220) 2008.10.15
(730) Wyeth, a corporation of the State of Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 1/2009
(540)

(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.11.01; 27.05.11; 27.05.13.

(210) 024436
(220) 2008.10.20
(730) OLD CITY SUMMER HALL S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Armenească nr. 24, bloc 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice pentru tratamentul
afecţiunilor şi tulburărilor inflamatoare şi autoimune, bolilor infecţioase, afecţiunilor şi tulburărilor metabolice, bolilor şi tulburărilor sistemului nervos central; preparate cardiovasculare; preparate oncologice; preparate pentru
prevenirea şi tratamentul osteoporozei; vaccinuri.

(210) 024435
(220) 2008.10.17
(730) ROMANY GAZ GROUP S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 51a, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, comercializarea produselor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 11.01.03; 27.05.01; 27.05.08.
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(210) 024437
(220) 2008.10.16
(730) BĂTRÎNU Ion, MD
MD-6413, Bălăureşti, Nisporeni, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;

TRADEMARKS
(210) 024439
(220) 2008.10.16
(730) Chemtura Corporation, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
Benson Road, Middlebury, Connecticut
06749, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - erbicide şi desicanţi destinate agriculturii.

(210) 024440
(220) 2008.10.16
(730) Chemtura Corporation, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
Benson Road, Middlebury, Connecticut
06749, Statele Unite ale Americii
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
(511) NCL(9)
05 - erbicide şi desicanţi destinate agriculturii.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 024438
(220) 2008.10.16
(730) Ahmet Melih Şahin, TR
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10
Bahcelievler-Istanbul, Turcia
(540)

(210) 024441
(220) 2008.10.17
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD
Drumul Viilor nr. 36/2, MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice, în special hepatoprotectoare, pentru protecţia funcţiei ficatului.
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
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MĂRCI
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 024442
(220) 2008.10.27
(730) MAXIMANIA S.R.L., societate comercială,
MD
Str-la Şevţova nr. 2 A, MD-3800, Comrat,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024444
(220) 2008.10.24
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice, uleiuri esenţiale, creme,
geluri pentru pielea din regiunea gâtului;
05 - produse farmaceutice, parafarmaceutice, în
special preparate cu efecte curative referitoare la glanda tiroidă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 024443
(220) 2008.10.27
(730) MAXMONOPOL S.R.L., societate comercială, MD
Str. Sovetscaia nr. 9, MD-3802, Comrat,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024445
(220) 2008.10.24
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
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05 - produse farmaceutice, parafarmaceutice,
produse igienice pentru medicină; preparate
cu efect curativ, în special dermatologice;

de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024446
(220) 2008.10.24
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024448
(220) 2008.10.24
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice, uleiuri esenţiale;

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice, săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr; produse
pentru îngrijirea dinţilor;

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice, uleiuri esenţiale, loţiuni
pentru îngrijirea pielii;

05 - produse farmaceutice, parafarmaceutice; produse igienice pentru medicină; preparate cu
efect curativ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

05 - produse farmaceutice, parafarmaceutice;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente;
preparate cu efecte curative;
35 - publicitate, promovare, operaţiuni de importexport pentru produsele din clasele 03, 05.

(210) 024447
(220) 2008.10.24
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice, săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr; produse
pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
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(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024449
(220) 2008.10.24
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice, săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr; produse
pentru îngrijirea dinţilor;

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

05 - produse farmaceutice, parafarmaceutice, preparate cu efect curativ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024452
(220) 2008.10.17
(730) ANTON Vasile, MD
Str. Sf. Nicolae nr. 60, MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024450
(220) 2008.10.24
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice, săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr; produse
pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice, parafarmaceutice; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari;
plasturi şi materiale pentru pansamente; preparate cu efect curativ;

(210) 024453
(220) 2008.10.29
(730) IZELIDA-GRUP S.R.L., MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 15, bloc 1,
of. 74, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024451
(220) 2008.10.17
(730) ANTON Vasile, MD
Str. Sf. Nicolae nr. 60, MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(9)
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
(540)

41 - educaţie; instruire;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea;
45 - servicii juridice; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 17.03.01; 17.03.02; 23.01.01; 24.01.12;
26.01.04.

(210) 024454
(220) 2008.10.28
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.02.

(511) NCL(9)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie (nu din materiale preţioase sau placate);
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.

(210) 024456
(220) 2008.10.28
(730) RUMITOX S.R.L., MD
Str. Transnistria nr. 5 a, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024455
(220) 2008.10.23
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova

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

MD - BOPI 1/2009
(540)

(531) CFE(5) 02.01.15; 02.01.18; 06.19.09; 26.04.04;
28.05.00.

(210) 024461
(220) 2008.10.20
(730) LE ORE RS S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lidia Istrati nr. 27, MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
45 - servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.01.

(210) 024465
(220) 2008.10.21
(730) NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

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

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

(531) CFE(5) 28.05.00.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.05; 27.05.22.

(210) 024464
(220) 2008.10.29
(730) PORCESCU Roman, MD
Str. Bucureşti nr. 111, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(210) 024466
(220) 2008.10.21
(730) NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
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MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

TRADEMARKS
(210) 024469
(220) 2008.10.21
(730) NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024467
(220) 2008.10.21
(730) NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024468
(220) 2008.10.21
(730) NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024471
(220) 2008.10.27
(730) MOLDAGROTEH, întreprindere de stat, MD
Şos. Munceşti nr. 271, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(531) CFE(5) 14.03.01; 14.03.09; 14.07.09; 26.05.09;
29.01.12.

MĂRCI
(210) 024472
(220) 2008.10.24
(730) IORC-DELICATESE S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-austriacă, MD
Str. Socoleni nr. 31, MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
(540)

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

(591) Culori revendicate: bordo, galben.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; constituire de baze de date; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 25.07.06; 26.01.06; 27.05.24.

(531) CFE(5) 26.11.02; 26.11.06; 26.11.13; 29.01.12.

(210) 024473
(220) 2008.10.28
(730) RTC RADU TRADING COMPANY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Schinoasa-Nouă nr. 24, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova

(210) 024474
(220) 2008.10.28
(730) RTC RADU TRADING COMPANY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Schinoasa-Nouă nr. 24, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 1/2009
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; constituire de baze de date; comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.08.

(210) 024475
(220) 2008.10.28
(730) F.C. VEMASPORT S.R.L., societate comercială, MD
MD-3503, Mitoc, Orhei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de
magazine specializate.

(210) 024477
(220) 2008.10.24
(730) DRUŢĂ Ion, MD
Str. 31 August 1989 nr. 123, ap. 20,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 024479
(220) 2008.10.24
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US
680 North Lake Shore Drive, Chicago, IL
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar;
publicaţii periodice, cărţi, publicaţii tipărite,
reviste, afişe, fotografii, ilustrate, materiale şi
instrumente pentru scris şi desen, cerneală
pentru scris şi desen; rezerve şi schimburi
(pentru stilouri, creioane cu mină etc.) pentru
scris şi desen; pernuţe pentru cerneală; suporturi pentru pixuri, cretă şi table de scris cu
cretă, marcheri (articole de birou); stilouri şi
lichide pentru corectură, pixuri, regulatoare cu
bilă (articole de birou); tocuri şi creioane colorate; calendare, suporturi de hârtie, şerveţele
de hârtie, feţe de masă de hârtie.

(210) 024480
(220) 2008.10.27
(730) MORCOV Liviu, MD
Bd. Moscova nr. 11, ap. 155, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasa 31;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni; servicii de horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 03.01.08; 03.01.16; 25.01.06; 27.05.19.

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

(210) 024487
(220) 2008.10.29
(730) AJUR-PRINT S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Mihalcia Hîncu nr. 108, MD-3401, Hînceşti,
Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 03.04.11; 03.04.12; 27.05.02.

(210) 024484
(220) 2008.10.28
(730) ŞCERIŢA Olga, MD
Str. Gh. Grişan nr. 4, MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, galben,
toate de diferite nuanţe, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.23; 26.04.01; 26.04.11;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.15.
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TRADEMARKS

(210) 024488
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024491
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024489
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024492
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024490
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024493
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

204

MĂRCI

MD - BOPI 1/2009

(210) 024494
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024497
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024495
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024498
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024496
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024499
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MD - BOPI 1/2009

TRADEMARKS

(210) 024500
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024503
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024501
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024504
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024502
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024505
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 024506
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024509
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024507
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024510
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024508
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024511
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024512
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024515
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024513
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024516
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024514
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024517
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MD - BOPI 1/2009

(210) 024518
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024521
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024519
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024522
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024520
(220) 2008.10.31
(730) WORLD MEDICINE LIMITED, reprezentanţă,
MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 024523
(220) 2008.11.06
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024524
(220) 2008.11.06
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024527
(220) 2008.11.06
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 024525
(220) 2008.11.06
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024528
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024526
(220) 2008.11.06
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 16.01.11; 24.17.05; 26.01.04; 26.04.22;
27.05.01; 28.05.00.

(210) 024529
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024530
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024531
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MD - BOPI 1/2009
(210) 024532
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024533
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024534
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 024535
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024536
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
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TRADEMARKS
(210) 024537
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024538
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024539
(220) 2008.11.06
(730) UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 024540
(220) 2008.10.29
(730) Google Inc., US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
45 - servicii sociale prestate prin reţea în regim online.

MD - BOPI 1/2009
(210) 024543
(220) 2008.11.07
(730) INTERAGROINVEST S.A., companie, MD
MD-7124, Hădărăuţi, Ocniţa, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 024541
(220) 2008.10.29
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse igienice feminine, şi anume absorbante igienice pentru chiloţi, şerveţele şi tampoane igienice, chiloţi igienici, tampoane
interlabiale pentru igiena feminină, chiloţi pentru igiena feminină, scutece şi absorbante
igienice pentru incontinenţă, chiloţi igienici
pentru incontinenţă.

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.05.13; 05.03.14; 26.01.16; 27.05.01;
27.05.08.

(210) 024544
(220) 2008.10.30
(730) METATRON S.A., MD
Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024545
(220) 2008.10.30
(730) METATRON S.A., MD
Str. Tighina nr. 25, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 024549
(220) 2008.10.31
(730) CECAN Valeriu, MD
Str. Pavel Boţu nr. 8, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
19 - amestecuri uscate pentru construcţii.

(210) 024550
(220) 2008.10.31
(730) VARO-INFORM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(9)
16 - afişe; bilete (tichete); formulare; carnete de
notiţe; bibliorafturi; broşuri; hârtie pentru scrisori; hârtie; afişe din hârtie sau carton; ziare;
gravuri; articole de ambalaj din hârtie sau din
masă plastică; articole din carton; reprezentări
grafice; imagini; cataloage; cărţi; registre
(cărţi); chitanţiere (papetărie); cărţi-comicsuri;
plicuri (papetărie); autocolante (articole de
papetărie); coperte; ilustrate; ştampile; tipărituri; prospecte; orare imprimate; fanioane din
hârtie; fotografii;
35 - agenţii de publicitate; prezentare de produse;
informaţii despre afaceri; informaţii statistice;
reactualizare de materiale publicitare; redactare de texte; organizare de expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare; servicii de abonamente la ziare (pentru terţi); căutare de
informaţii în fişiere informatice (pentru terţi);
promovarea vânzărilor (pentru terţi); închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare; închiriere de material publicitar; publicare
de texte publicitare; publicitate radiofonică;
afişaj; difuzare de material publicitar (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane); publicitate;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate prin corespondenţă; publicitate
televizată; compilarea informaţiilor în fişiere
electronice; sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice; redactare de texte publicitare;
38 - agenţii de presă; servicii de afişare electronică (telecomunicaţii); transmitere de mesaje;
transmitere de mesaje şi de imagini asistată
de calculator; expedieri de telegrame; mesaje
electronice;
42 - instalarea de programe de calculator; reconstituirea bazelor de date; închirierea de programe informatice; găzduirea site-urilor informatice (site-uri web); copierea de programe
informatice; crearea şi întreţinerea site-urilor
web pentru terţi; programare pentru calculatoare.
(531) CFE(5) 27.05.13.

MĂRCI
(210) 024551
(220) 2008.10.31
(730) Wm. Wrigley Jr. Company, corporaţie din
statul Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 1/2009
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.07; 27.05.11; 27.07.01.

(511) NCL(9)
30 - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, ciocolată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
biscuiţi, prăjituri, produse de patiserie, ciocolată şi produse de cofetărie; îngheţată, gheaţă; miere, sirop de melasă; sare, muştar, oţet,
sosuri; condimente; mirodenii; produse alimentare gata pentru consum, incluse în clasa 30.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024553
(220) 2008.11.05
(730) ANTIV-COMP S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Albişoara nr. 84, bloc 5, ap. 64, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 024552
(220) 2008.11.05
(730) VALEMA PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2/3, ap. 42,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe şi flori
naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate, realizare şi comerţ.
(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.04; 26.11.13; 27.05.07.

(210) 024555
(220) 2008.11.03
(730) SOLOGUB Ina, MD
Str. Grenoble nr. 205, ap. 58, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, inclusiv servicii
prestate de magazine.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
45 - servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.22; 27.05.01.

(210) 024559
(220) 2008.11.04
(730) POLICHEM S.A., LU
50, Val Fleuri, L-1526 , Luxembourg
(540)

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024564
(220) 2008.11.05
(730) SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5, MD-2024,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, inclusiv servicii prestate de magazine.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024563
(220) 2008.11.05
(730) SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5, MD-2024,
Chişinău, Republica Moldova
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(210) 024565
(220) 2008.11.05
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiiu "Sovmestnoe predpriiatie NIDANEKOFRUKT", RU
Ul. Okrujnaia, d. 36, 630020 g. Novosibirsk,
Federaţia Rusă

MĂRCI
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; nectare de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 024566
(220) 2008.11.07
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD
Drumul Viilor nr. 36/2, MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 024567
(220) 2008.11.07
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD
Drumul Viilor nr. 36/2, MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2009
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 024568
(220) 2008.11.07
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD
Drumul Viilor nr. 36/2, MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 024570
(220) 2008.11.07
(730) BÎRCA Natalia, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
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MD - BOPI 1/2009
(210) 024573
(220) 2008.11.13
(730) OAZA GOLUB S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 82, bloc 1, ap. 92,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 26.04.09; 27.05.24.

(210) 024575
(220) 2008.11.07
(730) ROMAN Ludmila, MD
Str. Studenţilor nr. 7, bloc 3, ap. 57, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, comercializarea produselor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 024574
(220) 2008.11.13
(730) CASA PRACTICĂ S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41, bloc 1, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 05.05.04; 05.07.02;
05.07.06; 15.07.01; 27.05.01.
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MĂRCI
(210) 024576
(220) 2008.11.10
(730) PROGES S.R.L., firmă, RO
Str. Nufărului nr. 90, ORADEA, Judetul Bihor,
România
(540)

MD - BOPI 1/2009
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale,
inclusiv organizarea târgurilor şi expoziţiilor cu
caracter comercial; administrare comercială;
lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii de design, arhitectură, arte grafice,
lucrări de grafică, decoraţiuni interioare.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.03.

(591) Culori revendicate: verde (cod culoare: RAL
6005).
(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; construcţii transportabile nemetalice;

(210) 024579
(220) 2008.11.07
(730) RUSU Elena, MD
Bd. Decebal nr. 19, ap. 73, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

20 - produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile;

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr.
crt.

(210)
Nr. de
depozit

(220)
Data de
depozit

(111)
Nr. înregistrării

(151)
Data înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

1

2

3

4

5

6

7

8

1

021016

2007.04.13

17182

2008.10.24

28,35

2

021368

2007.06.12

17287

2008.12.09

35

3

016120

2004.12.28

17371

2008.12.09

30,32,35

4

021977

2007.09.21

17374

2008.12.04

Pirozhenko Sergii, UA

6/2008

RADIAN-PRIM S.R.L., MD

8/2008

Moldagroproduct S.R.L., MD

12/2005

36

TCACIUC Ala, MD

8/2008

42

DOSARINFO S.R.L., MD

8/2008

VORNICU Ruslan, MD

8/2008

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

5/2007
2/2008

5

021370

2007.07.10

17375

2008.12.04

6

023595

2008.06.10

17376

2008.12.09

20,35

7

018774

2006.02.16

17377

2008.12.09

32,33,35,43

8

019099

2006.04.04

17378

2008.12.09

09,16,25

TELEDIXI S.R.L., MD

9

019098

2006.04.04

17379

2008.12.09

09,16,25

TELEDIXI S.R.L., MD

2/2008

10

019606

2006.07.18

17380

2008.12.09

32,35,43

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

12/2007

11

019856

2006.08.10

17381

2008.12.09

12,37

CHRYSLER LLC, (a limited liability
company organized and existing under the laws of the State of Delaware), US

6/2008

12

020958

2007.03.30

17382

2008.12.09

30

Cadbury UK Limited, GB

2/2008

13

021269

2007.05.22

17383

2008.12.09

09,35,37

MOBICEL S.R.L., MD

8/2008

14

023243

2008.04.07

17384

2008.12.09

30

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu "T.F.A. - Technologies
Francaises Alimantaires", RU

8/2008

15

023306

2008.04.15

17385

2008.12.09

33

BOJO-VIN S.R.L., MD

8/2008

16

021881

2007.09.17

17386

2008.12.09

19

SUPRATEN S.A., MD

8/2008

17

021882

2007.09.17

17387

2008.12.09

19

SUPRATEN S.A., MD

8/2008

18

021884

2007.09.07

17388

2008.12.09

07,12

Lifan Industry (Group) Co., Ltd., CN

8/2008

19

021885

2007.09.07

17389

2008.12.09

07,12

Lifan Industry (Group) Co., Ltd., CN

8/2008

20

021888

2007.09.07

17390

2008.12.09

12

Hyundai Motor Company, companie
cu răspundere limitată încorporată
conform legilor din Republica Coreea,
KR

8/2008

21

021891

2007.09.10

17391

2008.12.09

12

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

8/2008

22

021918

2007.09.13

17392

2008.12.09

05

Wyeth, US

8/2008

23

021929

2007.06.22

17393

2008.12.09

33,43

ROMANIUC Mihail, MD

8/2008

24

021933

2007.09.18

17394

2008.12.09

29,30,31,
35,39,43

S.C. S & H HOLDING S.A.L., LB

8/2008

25

021961

2007.09.10

17395

2008.12.09

29,30,35,41,43

TUREAC Alexandru, MD

8/2008

26

021968

2007.10.03

17396

2008.12.09

32,35

INFORM GRUP S.R.L., societate
comercială, MD

8/2008

27

021970

2007.10.03

17397

2008.12.09

29,35

INFORM GRUP S.R.L., societate
comercială, MD

8/2008

28

021971

2007.09.19

17398

2008.12.09

29,30

GORDINCOM S.R.L., MD

8/2008

29

021985

2007.09.24

17399

2008.12.09

30

PAPADIA Petru, MD

8/2008

30

021995

2007.09.28

17400

2008.12.09

35,37,42

TELIPIZ Gheorghe, MD

8/2008
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5

6

31

021998

2007.09.26

17401

2008.12.09

07,09,11,12,37

32

018480

2006.01.12

17402

2008.12.10

33

022003

2007.10.01

17403

34

022004

2007.10.04

17404

35

022005

2007.10.02

36

022010

37

7

8

FIAT GROUP AUTOMOBILES
S.P.A., IT

8/2008

30,35

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

10/2007

2008.12.10

29,35

RINCOM-GRUP S.R.L., MD

8/2008

2008.12.10

19,35

MOISEEV Stanislav, MD

8/2008

17405

2008.12.10

02,06,19,39

CAZIUC Dumitru, MD

8/2008

2007.10.09

17406

2008.12.10

35,39

CHIRA-PRIM S.R.L., MD

8/2008

022019

2007.10.11

17407

2008.12.10

25,26

LPP Spółka Akcyjna, PL

8/2008

38

022026

2007.10.10

17408

2008.12.10

03,35

39

022039

2007.10.04

17409

2008.12.10

34

40

022048

2007.10.11

17410

2008.12.10

41

022076

2007.10.10

17411

2008.12.10

03,05,35

42

022080

2007.10.16

17412

2008.12.10

35

43

022081

2007.10.11

17413

2008.12.10

35,43

44

022083

2007.10.15

17414

2008.12.10

35,36,39,41,43

45

022085

2007.10.11

17415

2008.12.10

32

46

022120

2007.10.16

17416

2008.12.10

07,09,11

47

022125

2007.10.17

17417

2008.12.10

34

48

022128

2007.10.18

17418

2008.12.10

45

PARNOV Vladimir, MD

8/2008

49

022135

2007.10.19

17419

2008.12.10

34

British American Tobacco (Brands)
Inc., US

8/2008

50

022137

2007.10.19

17420

2008.12.10

05

Berlin-Chemie AG, DE

8/2008

51

022138

2007.10.19

17421

2008.12.10

05

Berlin-Chemie AG, DE

8/2008

52

021868

2007.09.05

17422

2008.12.10

38

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

8/2008

53

021822

2007.08.28

17423

2008.12.10

03,05

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju "Fora-Farm", RU

8/2008

54

019862

2006.08.11

17424

2008.12.23

16,35,39,43

GHERASIM Alexandru, MD

8/2008

55

019864

2006.09.04

17425

2008.12.23

16,36

Banca de Economii S.A., MD

8/2008

56

019865

2006.09.04

17426

2008.12.23

16,36

Banca de Economii S.A., MD

8/2008

57

019866

2006.09.04

17427

2008.12.23

16,36

Banca de Economii S.A., MD

8/2008

58

019978

2006.09.07

17428

2008.12.23

03,05

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
US

8/2008

59

020014

2006.09.13

17429

2008.12.23

05,10,36,41,44

BIOGEN IDEC MA INC., US

8/2008

60

020174

2006.10.18

17430

2008.12.23

05,35,42

Farmina S.R.L., MD

8/2008

61

020310

2006.11.23

17431

2008.12.23

29,31,32,33,39

INTERCONSULT-MD S.R.L., întreprindere mixtă, MD

8/2008

62

020323

2006.11.24

17432

2008.12.23

35,44

Cecspectru S.R.L., MD

8/2008

63

020516

2006.12.25

17433

2008.12.23

29,30,35

ARAMĂ Ştefan, MD

8/2008

64

020616

2007.02.01

17434

2008.12.23

32

65

020689

2007.02.07

17435

2008.12.23

16,35,38,41

66

020769

2007.02.23

17436

2008.12.23

67

020770

2007.02.23

17437

68

020771

2007.02.23

17438

69

020829

2007.03.23

70

020853

2007.03.06

ARMONIE-LUX S.R.L., MD

8/2008

American-Cigarette Company (Overseas) Limited, CH

8/2008

03,05,12,14,16, MONUL Sergiu, MD
24,28,29,30,32,
35,36,38,41

8/2008

ARMONIE-LUX S.R.L., MD

8/2008

NIAVITA S.R.L., MD

8/2008

ZORINA E.I., întreprindere individuală, MD

8/2008

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

8/2008

MAVICOM NORD S.R.L., societate
comercială, MD

8/2008

Binatone Industries Limited, TC

8/2008

British American Tobacco (Brands)
Inc., US

8/2008

COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO

8/2008

STRATULAT Diana, MD

8/2008

30,32

COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO

8/2008

2008.12.23

30,32

COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO

8/2008

2008.12.23

30,32

COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO

8/2008

17439

2008.12.23

30

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

8/2008

17440

2008.12.23

29,30

NOVEX PRIM S.R.L., societate
comercială, MD

8/2008
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1

2

3

4

5

6

7

8

71

020947

2007.04.13

17441

2008.12.23

33,34

INTERNATIONAL TOBACCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

8/2008

72

021044

2007.04.12

17442

2008.12.23

25

PONTI S.R.L., MD

8/2008

73

021052

2007.04.12

17443

2008.12.23

25,35

PONTI S.R.L., MD

8/2008

74

021055

2007.04.12

17444

2008.12.23

25

PONTI S.R.L., MD

8/2008

75

021191

2007.06.06

17446

2008.12.23

29,35

MELENAS-COM S.R.L., MD

8/2008

76

021244

2007.05.16

17447

2008.12.23

01,03,05,
10,42,44

NOVARTIS AG, CH

8/2008

77

021283

2007.05.23

17448

2008.12.23

08,09,14,16,18, MOЛЕВРОСЕТЬ S.R.L., întreprindere
35,36,37,38,39, cu capital străin, MD
40,42

8/2008

78

021453

2007.06.25

17449

2008.12.23

04,06,08,09,11, TESTRUT SERVICE GmbH, DE
18,20,21,24,26,
27,28

8/2008

79

021454

2007.06.25

17450

2008.12.23

04,06,08,09,11, TESTRUT SERVICE GmbH, DE
18,20,21,24,26,
27,28

8/2008

80

021466

2007.06.28

17451

2008.12.23

20,42

TRABECO-DESIGN S.R.L., MD

8/2008

81

021481

2007.07.04

17452

2008.12.23

12

CERNAVCA Cătălin, MD

8/2008

82

021493

2007.07.05

17453

2008.12.23

05

Berlin-Chemie AG, DE

8/2008

83

021516

2007.07.25

17454

2008.12.23

16,35,38,41,42

Institutul Naţional de Standardizare şi
Metrologie, întreprindere de stat, MD

8/2008

84

021521

2007.07.23

17455

2008.12.23

09,35,38

85

021573

2007.07.20

17456

2008.12.23

04,35,39,40

86

021640

2007.08.01

17457

2008.12.23

16

87

021669

2007.08.06

17458

2008.12.23

01,05,07,31,44

88

021672

2007.08.08

17459

2008.12.23

89

021679

2007.08.08

17460

90

021680

2007.08.08

91

021681

2007.08.08

92

021682

93

021683

94

Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD

8/2008

STAL-PETROL S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD

8/2008

ONICA Alexandru, MD

8/2008

OMS Investments, Inc., a Delaware
corporation, US

8/2008

02

ZINCENKO Alexandr, MD

8/2008

2008.12.23

34

British American Tobacco (Brands)
Limited, GB

8/2008

17461

2008.12.23

25

Wrangler Apparel Corp., US

8/2008

17462

2008.12.23

25

Wrangler Apparel Corp., US

8/2008

2007.08.08

17463

2008.12.23

25

Wrangler Apparel Corp., US

8/2008

2007.08.09

17464

2008.12.23

25,41

BALAN Dan, MD

8/2008

021731

2007.08.15

17465

2008.12.23

05,29,30,32,35

International Business Company "Nutritek International, Corp.", VG

8/2008

95

021732

2007.08.15

17466

2008.12.23

05,29,30,32,35

International Business Company "Nutritek International, Corp.", VG

8/2008

96

021734

2007.08.17

17467

2008.12.23

36

EuroCreditBank S.A., bancă comercială, MD

8/2008

97

021753

2007.08.24

17468

2008.12.23

42

ARD S.R.L, MD

98

021780

2007.08.23

17469

2008.12.23

03,10,16,35,40, Sagmel, Inc., US
41,42,44

99

021790

2007.08.28

17470

2008.12.23

09,35,36,38,42

100

021797

2007.08.28

17471

2008.12.23

16,35

101

021800

2007.08.28

17472

2008.12.23

43

102

021801

2007.08.28

17473

2008.12.23

09,38

103

021802

2007.08.28

17474

2008.12.23

104

021803

2007.08.28

17475

2008.12.23

8/2008
8/2008

TCACI Roman, MD

8/2008

PIT Yevheniy, UA

8/2008

Radisson Hotels International, Inc.,
corporaţie a statului Delaware, US

8/2008

Mobile Telecommunications Company
(KSC), KW

8/2008

05

Newman nutrients AG, CH

8/2008

05

Newman nutrients AG, CH

8/2008

105

021804

2007.08.28

17476

2008.12.23

05

Newman nutrients AG, CH

8/2008

106

021820

2007.08.28

17477

2008.12.23

05

Newman nutrients AG, CH

8/2008

107

021821

2007.08.28

17478

2008.12.23

03,05

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju "Fora-Farm", RU
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108

021852

2007.09.14

17479

2008.12.23

03

109

021301

2007.05.25

17480

2008.12.23

33,35

110

021311

2007.05.31

17481

2008.12.23

35

111

021369

2007.06.15

17482

2008.12.23

30,35,39

112

017931

2005.10.18

17483

2008.12.23

30,32

113

019707

2006.07.24

17484

2008.12.23

05,29,30,32,44

114

020973

2007.04.02

17485

2008.12.23

05,30

115

021627

2007.07.30

17486

2008.12.23

35,38,41

Prime S.R.L., MD

8/2008

116

018835

2006.02.24

17487

2008.12.30

25,35

PONTI S.R.L., MD

10/2007

117

018842

2006.02.27

17488

2008.12.30

25,35

PONTI S.R.L., MD

10/2007

7

8

VIORICA-COSMETIC S.A., MD

8/2008

CRICOVA S.A., combinat de vinuri,
MD

8/2008

CEAICOVSCHI Angela, MD

8/2008

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

8/2008

TYMBARK S.A., PL

8/2008

International Business Company
"Nutritek International, Corp.", VG

8/2008

Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo
Kompaniia "Mai", RU

8/2008

118

018843

2006.02.27

17489

2008.12.30

35

PONTI S.R.L., MD

10/2007

119

018844

2006.02.27

17490

2008.12.30

25,35

PONTI S.R.L., MD

10/2007

120

018848

2006.02.27

17491

2008.12.30

35

PONTI S.R.L., MD

10/2007

121

019548

2006.06.30

17492

2008.12.30

25,35,39,41

CALINA S.R.L., MD

2/2008
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată

Nr.
crt.

(186) Data
expirării
reînnoirii

1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2

(511) Clase

3

4

1

R 5006

2016.02.05

33

2

R 5119

2016.02.05

33

3

R 5880

2016.09.12

33

4

R 6612

2018.07.13

03

5

R 6665

2018.07.10

29,30,31,32

6

R 6769

2018.08.04

05

7

R 6775

2018.08.19

05

8

R 6787

2018.07.20

33

9

R 6807

2018.08.06

34

10

R 6812

2018.09.23

11

R 6843

12

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

(450)
Nr.
BOPI

6

7

5/1997

10/1997

6/1997

11/1997

9/1997

10/1998

4/1999

9/1999

4/1999

10/1999

5/1999

11/1999

5/1999

11/1999

5/1999

11/1999

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, Germania

6/1999

12/1999

20,23,24,25,
26,27

ZORLUTEKS TEKSTIL TICARET VE SANAYI
ANONIM ŞIRKETI, TR
Vasifçinar Cad. No. 91, Sultanhamam,
Istanbul, Turcia

6/1999

12/1999

2018.10.29

32,33

OPUS ONE WINERY LLC, US
7900 St. Helena Highway, OAKVILLE, California 94562, Statele Unite ale Americii

7/1999

12/1999

R 7012

2019.02.10

30

9/1999

3/2000

13

R 7126

2019.03.23

30

UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda

10/1999

4/2000

14

R 7162

2019.01.05

05

Wyeth Holdings Corporation, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Maine, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii

10/1999

4/2000

15

R 7163

2019.01.25

05

10/1999

4/2000

16

R 7205

2019.04.05

32

Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
OPUS ONE WINERY LLC, US
7900 St. Helena Highway, OAKVILLE, California 94562, Statele Unite ale Americii

11/1999

5/2000
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(442)
Nr.
BOPI

Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
Ravintoraisio Oy, FI
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, Finlanda
LEO PHARMA A/S, DK
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danemarca
LEO PHARMA A/S, DK
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danemarca
Bacardi & Company Limited, corporaţia Cnezatului Liechtenstein, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

M+RCI

MD - BOPI 1/2009

1
17

2
R 7346

3
2018.09.17

4
01,06,07,08,
09,10,11,12,
16,17,35,36,
37,38,39,40,
41,42

5
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(d.b.a. HITACHI, Ltd.), JP
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia

6
12/1999

7
6/2000

18

R 7347

2018.09.17

KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO
(d.b.a. HITACHI, Ltd.), JP
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia

12/1999

6/2000

19

R 7488

2018.08.26

01,06,07,08,
09,10,11,12,
16,17,35,36,
37,38,39,40,
41,42
09

MAXLINIE-MCS S.R.L., MD
Str. Lenin nr. 3,
MD-4573, Doroţcaia, Dubăsari,
Republica Moldova

3/2000

9/2000

20

R 7518

2019.03.31

05

BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, corporaţia Delaware, US
345 Park Avenue, New York, NY 10154, Statele Unite ale Americii

4/2000

9/2000

21

R 7662

2018.06.01

33

3/1999

12/2000

22

R 7663

2018.10.22

09,35,36,38

6/2000

12/2000

23

R 7826

2019.01.11

01

10/2000

3/2001

24

R 8150

2018.10.22

09,35,36,38

4/2001

9/2001

25

R 8292

2018.12.29

32

8/1999

11/2001

26

R 8507

2018.07.20

33

Dobrîi hleb S.R.L., MD
Doibani, Dubăsari, Republica Moldova
Bank of America Corporation, corporaţia statului Delaware, US
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255,
Statele Unite ale Americii
INVISTA Technologies S.a.r.l., A Luxembourg
Company, CH
Talstrasse 80, 8001 Zurich, Elveţia
Bank of America Corporation, corporaţia statului Delaware, US
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255,
Statele Unite ale Americii
APROCON-GRUP S.A., întreprindere mixtă,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 33, ap. 30,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
Bacardi & Company Limited, corporaţia Cnezatului Liechtenstein, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

9/2001

3/2002

27

R 8508

2018.10.28

33

9/2001

3/2002

Bacardi & Company Limited, corporaţia Cnezatului Liechtenstein, LI
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
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VI
Design industrial / Industrial Design

P

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

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

L

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

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

Numărul certificatului
Certificate number

(15)

Data înregistrării
Date of registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

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

Numărul de depozit
Number of deposit

(22)

Data de depozit
Filing date of deposit

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris
Priority data under the Paris Convention

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of priority application

(32)

Data de depozit a cererii prioritare
Filing date of priority application

(33)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

Data eliberării certificatului
Date of issuance of certificate

(46)

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

(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Indication of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Representation of industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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Numărul cererii divizionare
Number of divisional application

(71)

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

(72)

Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3

(73)

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of attorney

(80)

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

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

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării
acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law
No 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with
the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within
3 months following the date of publication of that requests in BOPI.

A

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes
in accordance with the Locarno Classification.
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(21)
(22)
(28)
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LOC (8) Cl. 06-04; 23-02
f 2008 0066
2008.07.30
9

(71)

(74)
(54)

GARANT SEC S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 196, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova
ANISIMOVA Liudmila
Dulapuri

(55)

1

2

3

232

4

DESIGN
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(21) f 2008 0066

5

6

7
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DESIGN

(21) f 2008 0066

8

9
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(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (8) Cl. 09-01
f 2008 0074
2008.09.03
1

(71)(72) BUZA Serghei, MD
Str. Chişinău nr. 7, ap. 8, MD-3400, Hînceşti,
Republica Moldova
(54) Butelie

(55)

1.1

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

LOC (8) Cl. 09-01
f 2008 0077
2008.10.07
1
BIO COUNTRY S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD

1.2

(72)
(74)
(54)

Str. Valea Dicescu nr. 100, MD-2021,
Chişinău, Republica Moldova
HOMENCO Ghennadi, MD
SÎSOEVA Valentina
Butelie

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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f 2008 0077

1.1

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

236

LOC (8) Cl. 09-09, 20-03
f 2008 0078
2008.10.21
1

1.2

(71)(72) BRAGA Vitalie, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 4,
ap. 111, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
(74) SÎSOEVA Valentina
(54) Container de gunoi cu panou publicitar

DESIGN
(21)
(55)

MD - BOPI 1/2009

f 2008 0078

1.1

1.2

1.3

1.4
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)
(71)

LOC (8) Cl. 11-05
f 2008 0076
2008.10.06
1
Culori revendicate: roşu, auriu.
IZELIDA-GRUP S.R.L., MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 15, bloc 1,

DESIGN

(54)

of. 74, MD-2075, Chişinău, Republica
Moldova
PPD-AGRO S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 5, of. 128, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
Emblemă

(55)

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

238

LOC (8) Cl. 25-02
f 2008 0075
2008.09.10
2

(71)(72) SUHAN Ilie, MD
MD-7727, Răzeni, Ialoveni, Republica
Moldova
(74) COTRUŢA Leonid
(54) Element de gard, fragment din element de
gard

DESIGN
(21)
(55)

MD - BOPI 1/2009

f 2008 0075

1.1

1.2

1.3

2
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută de
expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform
CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul, codul
ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(15)
Data
înregistrării

(18)
Valabilitate

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

(73)
Titular, cod ST. 3
OMPI

(43)
Nr.
BOPI

1

1095

2008.12.09

2013.01.24 f 2008 0002 2008.01.24

06-01

1

7/2008

2

1096

2008.12.23

2013.01.21 f 2008 0001 2008.01.21

09-01

1

3

1097

2008.12.01

2010.03.21 f 2005 0042 2005.03.21

09-03

4 (1, 2, 3, 5 )

4

1098

2008.12.10

2013.01.25 f 2008 0005 2008.01.25

19-08

1

ICAM S.A.,
ÎNTREPRINDERE
DE PRODUCŢIE
ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65,
MD-2001,
Chişinău,
Republica Moldova
THE COCA-COLA
COMPANY,
CORPORAŢIA
STATULUI
DELAWARE, US
One Coca-Cola
Plaza, Atlanta,
Georgia 30313,
Statele Unite ale
Americii
GB & CO S.R.L.,
SOCIETATE
COMERCIALĂ,
COMPANIE, MD
Str. Zimbrului
nr. 10A, MD-2024,
Chişinău,
Republica Moldova
CEBAN Gabriel,
MD
Bd. Cuza-Vodă
nr. 40, ap. 72,
MD-2060,
Chişinău,
Republica Moldova
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(21)
Nr.
de depozit

7/2008

1/2008

7/2008
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în decembrie 2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

1

972

19-08

f 2004 0165

2004.11.10

1

CEADVINCOM S.R.L., MD

2

1054

09-02

f 2007 0040

2007.06.11

2

3

1055

09-02

f 2007 0045

2007.07.06

2

SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG, CH
SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG, CH

4

1070

f 2007 0050

2007.07.12

4

TRANGA Andrei, MD

10/2008

5

1071

02-02,
03
06-01,
03, 04

f 2007 0052

2007.07.12

7

TRANGA Andrei, MD

10/2008

6

1072

07-01

f 2007 0058

2007.07.26

3

BUZHOR Sergey, MD

7

1073

11-02

f 2007 0062

2007.08.15

3

MUDREA Andrei, MD

8

1075

20-03

f 2007 0055

2007.07.13

1

9

1076

28-03

f 2007 0002

2006.12.29

9

BRITISH AMERICAN
TOBACCO-MOLDOVA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU
CAPITAL STRĂIN, MD
CIUNTU Elena, MD

10/2008
10/2008
10/2008

(44)
Nr.
BOPI
3/2007
8/2008
8/2008

10/2008
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării conform
normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1

144

2013.07.07

0184

1998.07.07

09-01

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)
6

2

178

2013.12.24

0212

1998.12.24

09-01

1 (3 )

3

642

2013.12.01

f 2003 0129

2003.12.01

09-01

2 (5, 8 )

4

643

2013.12.03

f 2003 0132

2003.12.03

09-01

1

242

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

ÎNTREPRINDEREA
MIXTĂ, FABRICA DE
VINURI "VINĂRIA BARDAR" S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar,
Ialoveni, Republica
Moldova
WINE
INTERNATIONAL
PROJECT S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU
CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Mihai Eminescu
nr. 5, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova
UNITED WINE
COMPANY S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Mihai Eminescu
nr. 5, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova
MOLDAGROVIN
S.R.L., MD
Str. Korolenko nr. 6,
Vulcăneşti, UTAG,
MD-5301, Republica
Moldova

11/1998
7/1999

7/1999
3/2000

11/2004
7/2005

11/2004
7/2005
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului
de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

1
1

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

2
DM/069709

(23)(30)
Prioritate
3
2008.02.05

(73)
Titular,
cod ST. 3 OMPI

4
DAIMLER AG,
DE

2007.10.23,
407 05 294.1,
DE
2008.01.31
AERSTORM
GMBH, DE

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
(28)(20)
(18)
Clase Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale
(nr. des.
şi mod. ind.)

Nr. IDB

5
Faruri din spate pentru
autovehicule / Rear
lights for vehicles / Feux
arriére de véhicules

6
26-06

7
2

8
2013.02.05

9
7/2008

Avioane / Hovercrafts /
Aéroglisseurs

12-14

4

2013.01.31

7/2008

2

DM/070204

3

DM/070340

2008.06.27

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

Ceasuri de mână; cutie 10-02,
07
pentru ceas /
Wrist-watches; watch
case / Montres-bracelets;
boîte de montre

4

2013.06.27

7/2008

4

DM/070341

2008.06.27

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

Pandantiv, colier /
Pendant, necklace /
Pendentif, collier

11-01

2

2013.06.27

7/2008

5

DM/070342

2008.06.27

Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets

10-02

5

2013.06.27

7/2008

6

DM/070343

2008.06.27

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH
BLANCPAIN
SA, CH

Cadran pentru ceas /
Watch dial /
Cadran de montre

10-07

1

2013.06.27

7/2008

7

DM/070344

2008.06.27

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

Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets

10-02

2

2013.06.27

7/2008

8

DM/070364

2008.06.30

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

Ceas de mână /
Wrist-watch /
Montre-bracelet

10-02

1

2013.06.30

7/2008

9

DM/070404

2008.07.10

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

Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets

10-02

3

2013.07.10

7/2008

10

DM/070405

2008.07.10

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

Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets

10-02

4

2013.07.10

7/2008
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1
11

2
DM/070406

3
2008.07.10

12

DM/070407

2008.07.10

13

DM/070426

2008.07.15

14

DM/070447

2008.03.07

15

DM/070451

16

DESIGN
4
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH
LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH
LTD.), CH
FSHIONTV.COM
GMBH, DE

5
Ceas de mână /
Wrist-watch /
Montre-bracelet

6
10-02

7
1

8
2013.07.10

9
7/2008

Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets

10-02

2

2013.07.10

7/2008

Etui pentru ceas /
Watch presentation
case / Etui de montre

03-01

1

2013.07.15

7/2008

Butelie / Bottle /
Bouteille

09-01

1

2013.03.07

7/2008

2008.03.28

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEBE GMBH, DE

Cadrane pentru ceas /
Watch dials / Cadrans
de montres

10-07

8

2013.03.28

7/2008

DM/070478

2008.07.24

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

Brăţară pentru ceas /
Watch strap / Bracelet
de montre

10-07

1

2013.07.24

7/2008

17

DM/070479

2008.07.24

Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets

10-02

3

2013.07.24

7/2008

18

DM/070480

2008.07.24

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

11-01

6

2013.07.24

7/2008

19

DM/070481

2008.07.24

Colier, brăţară, inel,
cercei, brăţară, inel /
Necklace, bracelet, ring,
earrings, bracelet, ring /
Collier, bracelet, bague,
boucles d'oreilles,
bracelet, bague
Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets

10-02

12

2013.07.24

7/2008

1
1

2
DM/069799

5
Grindă / Beam decking
system / Systéme de
platelageé poutres

6
25-01

7
1

8
2013.02.22

9
8/2008

Aparat pentru
dezodorizarea aerului /
Air deodorizing
apparatus / Appareil de
désodorisation de l'air

23-04

1

2013.03.14

8/2008

Părţi de legătură /
Connecting pieces /
Piéces de raccordement

25-01

2

2013.02.22

8/2008

Far pentru autovehicule /
Headlight for vehicles /
Phare pour véhicules
Canapele sub formă de
unghi transformabile,
canapele transformabile,
fotoliu, canapea set,
canapea / Folding corner
sofas, folding sofas,
armchair, sofa set, sofa /

26-06

1

2013.03.26

8/2008

06-01

10

2013.03.06

8/2008

2

DM/069842

3

DM/069879

4

DM/069957

5

DM/069968
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3
2008.02.22

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

4
PASCHALWERK G.
MAIER GMBH,
DE

2007.08.25,
407 04 358.6,
DE
2008.03.14
SARA LEE
HOUSEHOLD
AND BODY
2008.01.29,
CARE
000868336,
NEDERLAND
EM
B.V., NL
2008.02.22
PASCHALWERK G.
2007.08.25, MAIER GMBH,
DE
407 04 359.4,
DE
2008.03.26
DAIMLER AG,
DE
2008.03.06

CONFORT
S.R.L., FIRMĂ
DE
PRODUCŢIE ŞI
COMERŢ, MD

DESIGN
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Canapés d'angle
transformables, canapés
transformables, fauteuil,
ensemble canapé,
canapé

6

DM/069995

2008.03.26

DAIMLER AG,
DE

Camioane, părţi de
camioane, calandre
pentru autovehicule,
retrovizor, părţi de
retrovizor, părţi de
camioane / Trucks,
parts of trucks, radiator
grilles for vehicles,
rearview mirror, parts of
rearview mirrors, parts
of trucks / Camions,
parties de camions,
calandres de véhicules,
rétroviseur, parties de
rétroviseur, parties de
camions

12-08,
16

12

2013.03.26

8/2008

7

DM/070143

2008.03.12

SIEGFRIED
GENERICS
INTERNATIONAL
AG, CH

Inhalator cu capac colorat, inhalator fără capac
colorat, inhalator cu capac neataşabil colorat,
inhalator cu capac ataşat
alb-negru, inhalator fără
capac alb-negru, inhalator cu capac neataşat
alb-negru / Inhaler with
attached lid, coloured,
inhaler without lid, coloured, inhaler with detached lid, coloured, inhaler with attached lid,
black-and-white; inhaler
without lid, black-andwhite; inhaler with detached lid, black-and-white /
Inhalateur et son couvercle attaché, de couleur; inhalateur sans son
couvercle, de couleur;
inhalateur et son couvercle non attaché, de couleur; iInhalateur et son
couvercle attaché, noir et
blanc; inhalateur sans
son couvercle, noir et
blanc; inhalateur et son
couvercle non attaché,
noir et blanc

24-04

6

2013.03.12

8/2008

Autovehicul / Motor
12-08
vehicle / Véhicule
automobile
Produse imprimate /
19-08
Printed matters / Produits
imprimés

1

2013.03.04

8/2008

7

2013.04.01

8/2008

Inele, cercei, brăţară,
11-01
coliere, închizătoare
pentru colier, pandantive /
Rings, earrings, bracelet,
necklaces, necklace
clasp, pendants /
Bagues, boucles
d'oreilles, bracelet,
colliers, fermoir de collier,
pendentifs

26

2013.05.19

8/2008

2007.09.12,
0007886820001,
EM;
2007.09.12,
0007886820002,
EM;
2007.09.12,
0007886820003,
EM;
2007.09.12,
0007886820004,
EM;
2007.09.12,
0007886820005,
EM;
2007.09.12,
0007886820006,
EM

8

DM/070375

2008.03.04

SEAT, S.A., ES

9

DM/070484

2008.04.01

DM/070485

2007.11.15,
826631 0010007,
EM
2008.05.19

SOCIÉTÉ DES
PRODUITS
NESTLÉ S.A.,
CH

10

GOLAYBUCHEL ET
CIE S.A., CH
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1
11

2
DM/070495

3
2008.07.24

12

DM/070551

2008.07.23

DM/070553

2008.03.25,
9018710001,
EM;
2008.03.25,
9018710002,
EM
2008.08.10

13

246

DESIGN
4
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH
LTD.), CH
KRÜGER
GMBH & CO.
KG, DE

BHS
TABLETOP AG,
DE

5
Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets

6
10-02

7
2

8
2013.07.24

9
8/2008

Butelii pentru lichide
alimentare / Bottles for
liquid food / Bouteilles
pour aliments liquides

09-01

2

2013.07.23

8/2008

Farfurii, bol, farfurioară,
piesă-veselă în formă
de con / Plates, bowl,
saucer, cone-shaped
tableware / Assiettes,
bol, soucoupe, piéce de
vaisselle en forme de
cône

07-01

6

2013.08.10

8/2008

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular, cod ST. 3
OMPI

(54)
Denumirea desenului şi
modelului industrial

4
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
FSHIONTV.COM
GMBH, DE

5
Etui pentru ceas / Watch
presentation case / Etui
de montre
Butelie / Bottle /
Bouteille

(23)(30)
Prioritate

(28)(20)
Nr. de
desene şi
modele
industriale
(nr. des. şi
mod. ind.)
6
1

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

7
2013.07.15

8
7/2008

1

2013.03.07

7/2008

1
03-01

2
DM/070426

3
2008.07.15

09-01

DM/070447

2008.03.07

10-02

DM/070342

2008.06.27

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

Ceasuri de mână / Wristwatches / Montresbracelets

5

2013.06.27

7/2008

10-02

DM/070344

2008.06.27

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

Ceasuri de mână / Wristwatches / Montresbracelets

2

2013.06.27

7/2008

10-02

DM/070364

2008.06.30

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

1

2013.06.30

7/2008

10-02

DM/070404

2008.07.10

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

Ceas de mână /
Wrist-watch /
Montre-bracelet
Ceasuri de mână / Wristwatches / Montresbracelets

3

2013.07.10

7/2008

10-02

DM/070405

2008.07.10

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

Ceasuri de mână / Wristwatches / Montresbracelets

4

2013.07.10

7/2008

10-02

DM/070406

2008.07.10

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

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2013.07.10

7/2008

10-02

DM/070407

2008.07.10

2013.07.10

7/2008

DM/070479

2008.07.24

3

2013.07.24

7/2008

10-02

DM/070481

2008.07.24

Ceasuri de mână / Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână / Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână / Wristwatches / Montresbracelets

2

10-02

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

12

2013.07.24

7/2008

10-02,
07

DM/070340

2008.06.27

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

Ceasuri de mână; cutie
pentru ceas / Wristwatches; watch case /
Montres-bracelets; boîte
de montre

4

2013.06.27

7/2008
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1
10-07

2
DM/070343

3
2008.06.27

4
BLANCPAIN SA, CH

5
Cadran pentru ceas /
Watch dial / Cadran de
montre

6
1

7
2013.06.27

8
7/2008

10-07

DM/070451

2008.03.28

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEBE
GMBH, DE

Cadrane pentru ceas /
Watch dials / Cadrans
de montres

8

2013.03.28

7/2008

10-07

DM/070478

2008.07.24

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

Brăţară pentru ceas /
Watch strap / Bracelet
de montre

1

2013.07.24

7/2008

11-01

DM/070341

2008.06.27

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

Pandantiv, colier /
Pendant, necklace /
Pendentif, collier

2

2013.06.27

7/2008

11-01

DM/070480

2008.07.24

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

Colier, brăţară, inel,
cercei, brăţară, inel /
Necklace, bracelet, ring,
earrings, bracelet, ring /
Collier, bracelet, bague,
boucles d'oreilles,
bracelet, bague

6

2013.07.24

7/2008

12-14

DM/070204

2008.01.31

2013.01.31

7/2008

DM/069709

2008.02.05

Avioane / Hovercrafts /
Aéroglisseurs
Faruri din spate pentru
autovehicule / Rear
lights for vehicles / Feux
arriére de véhicules

4

26-06

AERSTORM GMBH,
DE
DAIMLER AG, DE

2

2013.02.05

7/2008

2007.10.23,
407 05 294.1,
DE

06-01

DM/069968

2008.03.06

CONFORT S.R.L.,
FIRMĂ DE
PRODUCŢIE ŞI
COMERŢ, MD

Canapele sub formă
de ungh transformabile, canapele transformabile, fotoliu, canapea set, canapea /
Folding corner sofas,
folding sofas,
armchair, sofa set,
sofa / Canapés
d'angle transformables, canapés
transformables,
fauteuil, ensemble
canapé, canapé

10

2013.03.06

8/2008

07-01

DM/070553

2008.08.10

BHS TABLETOP AG,
DE

6

2013.08.10

8/2008

09-01

DM/070551

2008.07.23

KRÜGER GMBH &
CO. KG, DE

2

2013.07.23

8/2008

10-02

2008.03.25,
9018710001,
EM;
2008.03.25,
9018710002,
EM
DM/070495 2008.07.24

Farfurii, bol,
farfurioară,
piesă-veselă în formă
de con / Plates, bowl,
saucer, cone-shaped
tableware / Assiettes,
bol, soucoupe, piéce
de vaisselle en forme
de cône
Butelii pentru lichide
alimentare / Bottles for
liquid food / Bouteilles
pour aliments liquides

2

2013.07.24

8/2008

11-01

DM/070485

26

2013.05.19

8/2008

248

2008.05.19

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
GOLAY-BUCHEL ET
CIE S.A., CH

Ceasuri de mână /
Wrist-watches /
Montres-bracelets
Inele, cercei, brăţară,
coliere, închizătoare
pentru colier,

DESIGN
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pandantive / Rings,
earrings, bracelet,
necklaces, necklace
clasp, pendants /
Bagues, boucles
d'oreilles, bracelet,
colliers, fermoir de
collier, pendentifs

12-08

DM/070375

2008.03.04

SEAT, S.A., ES

Autovehicul / Motor
vehicle / Véhicule
automobile

1

2013.03.04

8/2008

12-08,
16

DM/069995

2008.03.26

DAIMLER AG, DE

Camioane, părţi de
camioane, calandre
pentru autovehicule,
retrovizor, părţi de
retrovizor, părţi de
camioane / Trucks,
parts of trucks,
radiator grilles for
vehicles, rearview
mirror, parts of
rearview mirrors, parts
of trucks / Camions,
parties de camions,
calandres de
véhicules, rétroviseur,
parties de rétroviseur,
parties de camions

12

2013.03.26

8/2008

19-08

DM/070484

2008.04.01

SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ
S.A., CH

Produse imprimate /
Printed matters /
Produits imprimés

7

2013.04.01

8/2008

SARA LEE
HOUSEHOLD AND
BODY CARE
NEDERLAND B.V.,
NL

Aparat pentru
dezodorizarea aerului /
Air deodorizing
apparatus / Appareil
de désodorisation de
l'air
Inhalator cu capac
colorat, inhalator fără
capac colorat,
inhalator cu capac
neataşabil colorat,
inhalator cu capac
ataşat alb-negru,
inhalator fără capac
alb-negru, inhalator cu
capac neataşat albnegru / Inhaler with
attached lid, coloured,
inhaler without lid,
coloured, inhaler with
detached lid, coloured,
inhaler with attached
lid, black-and-white,
inhaler without lid,
black-and-white;
inhaler with detached
lid, black-and-white /
Inhalateur et son
couvercle attaché, de
couleur; inhalateur
sans son couvercle,
de couleur; inhalateur
et son couvercle non
attaché, de couleur;
iInhalateur et son
couvercle attaché, noir
et blanc; inhalateur

1

2013.03.14

8/2008

6

2013.03.12

8/2008

2007.11.15,
826631 0010007,
EM
23-04

DM/069842

2008.03.14
2008.01.29,
000868336,
EM

24-04

DM/070143

2008.03.12
2007.09.12,
0007886820001,
EM;
2007.09.12,
0007886820002,
EM;
2007.09.12,
0007886820003,
EM;
2007.09.12,
0007886820004,
EM;
2007.09.12,
0007886820005,
EM;
2007.09.12,
0007886820006,
EM

SIEGFRIED
GENERICS
INTERNATIONAL
AG, CH
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sans son couvercle,
noir et blanc;
inhalateur et son
couvercle non attaché,
noir et blanc

25-01

DM/069799

2008.02.22

PASCHAL-WERK G.
MAIER GMBH, DE

Grindă / Beam decking
system / Systéme de
platelage é poutres

1

2013.02.22

8/2008

PASCHAL-WERK G.
MAIER GMBH, DE

Părţi de legătură /
Connecting pieces /
Piéces de
raccordement

2

2013.02.22

8/2008

DAIMLER AG, DE

Far pentru
autovehicule /
Headlight for vehicles /
Phare pour véhicules

1

2013.03.26

8/2008

2007.08.25,
407 04 358.6,
DE
25-01

DM/069879

2008.02.22
2007.08.25,
407 04 359.4,
DE

26-06
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DM/069957

2008.03.26

DESIGN
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul,
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI
în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr.
crt.

1

(11)
Nr. înregistrării

2

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

3

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

4

5

6

7

1

DM/044514

SONY OVERSEAS SA, CH

1

2013.07.01(2R)

12/1998

7/2008

2

DM/044515

SONY OVERSEAS SA, CH

1 (2)

2013.07.01(2R)

12/1998

7/2008

3

DM/044612

SPIRO MACHINES S.A., CH

1

2013.07.17(2R)

12/1998

7/2008

4

DM/045174

INTERIOR'S SA, FR

2

2013.09.04(2R)

2/1999

7/2008

5

DM/045175

INTERIOR'S SA, FR

1 (5)

2013.09.04(2R)

2/1999

7/2008

6

DM/045264

SONY OVERSEAS SA, CH

1 (5)

2013.09.18(2R)

2/1999

7/2008

7

DM/045310

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

1

2013.09.28(2R)

2/1999

7/2008

8

DM/045432

SONY OVERSEAS SA, CH

1 (2)

2013.09.30(2R)

3/1999

7/2008

9

DM/045545

IPM GROUP S.P.A., IT

1

2013.10.21(2R)

3/1999

7/2008

10

DM/046426

INTERIOR'S SA, FR

1

2013.09.04(2R)

6/1999

7/2008

11

DM/046570

INTERIOR'S SA, FR

1

2013.09.04(2R)

7/1999

7/2008

12

DM/046744

INTERIOR'S SA, FR

1

2013.09.04(2R)

7/1999

7/2008

13

DM/063963

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

13

2013.07.10(1R)

3/2004

7/2008

14

DM/063964

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

2

2013.07.10(1R)

3/2004

7/2008

15

DM/063976

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

34

2013.07.10(1R)

3/2004

7/2008

16

DM/063981

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

31

2013.07.10(1R)

3/2004

7/2008

17

DM/063982

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

2 (1, 2)

2013.07.10(1R)

3/2004

7/2008

18

DM/063983

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

3

2013.07.10(1R)

3/2004

7/2008

19

DM/063984

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

1

2013.07.10(1R)

3/2004

7/2008

20

DM/064044

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

37 (3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 22,
29, 31, 34, 35, 37,
38, 40, 42, 45, 46,

2013.07.10(1R)

3/2004

7/2008
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DESIGN
47, 48, 52, 53, 55,
60, 62, 65, 67, 68)

21

DM/064188

TITAN CEMENT COMPANY
S.A., GR

1

2013.07.28(1R)

4/2004

7/2008

22

DM/064361

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

6

2013.07.10(1R)

5/2004

7/2008

23

DM/064396

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

1

2013.10.08(1R)

5/2004

7/2008

24

DM/064404

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

1

2013.10.09(1R)

5/2004

7/2008

25

DM/064405

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

2

2013.10.08(1R)

5/2004

7/2008

26

DM/064406

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

2

2013.10.09(1R)

5/2004

7/2008

27

DM/064409

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

1

2013.10.09(1R)

5/2004

7/2008

28

DM/064410

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

1

2013.10.09(1R)

5/2004

7/2008

29

DM/064441

DAIMLER AG, DE

30

DM/064485

WESTFÄLISCHE TEXTILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE

31

DM/064508

SOCIETE GENERALE DE
MARQUES, SGM, CH

32

DM/064512

DAIMLER AG, DE

33

DM/064553

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE),
FR

34

DM/064607

COTTIER-ANGELI DAVID, CH

1

2013.10.27(1R)

6/2004

7/2008

35

DM/064608

TITAN CEMENT COMPANY
S.A., GR

5

2013.07.28(1R)

6/2004

7/2008

36

DM/064857

DAIMLER AG, DE

5

2013.10.08(1R)

8/2004

7/2008

37

DM/065331

DAIMLER AG, DE

2

2013.10.27(1R)

11/2004

7/2008

1

2013.10.16(1R)

5/2004

7/2008

1 (10)

2013.10.22(1R)

5/2004

7/2008

1

2013.08.06(1R)

5/2004

7/2008

1

2013.10.28(1R)

5/2004

7/2008

14 (1, 4, 6, 7, 8, 11,
13, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22)

2013.10.30(1R)

6/2004

7/2008

38

DM/065448

DAIMLER AG, DE

3

2013.10.27(1R)

12/2004

7/2008

39

DM/065460

AMCOR RENTSCH
RICKENBACH AG, CH

8

2013.07.16(1R)

12/2004

7/2008

40

DM/065561

DAIMLER AG, DE

3

2013.10.27(1R)

1/2005

7/2008
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VII
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială

Î

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre
cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor.

I

n the Section there are published 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, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated
titles of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise
contracts; the errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
crt.

OPI

Nr. depozit

3
016707

Nr.
titlului de
protecţie
4
–

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

2

5
2/2008

6
(730)
Salmisaarenranta 7,
00180 HELSINKI, Finlanda

7
(730)
Porkkalankatu 24,
00180 HELSINKI, Finlanda

Cerere de
înregistrare
a mărcii

019444

–

7/2008

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

020948

–

3/2008
10/2008

(730)
Kievskii kollektivnii zavod
bezalkogolnih napitkov
ROSINKA, UA
Ul. Ejena Potie nr. 6,
UA-03057, g. Kiev, Ucraina
(540)

(730)
Open joint-stock company
"Kiev plant of non-alcohol
beverages "Rosinka", UA
6 Ezhena Potje, 03680, Kyiv,
Ucraina
(540)

4

Cerere de
înregistrare
a mărcii

021367

–

4/2008

(540)

(540)

5

Cerere de
înregistrare
a mărcii

023028

–

10/2008

6

Marcă

007220

6233

8/1998
3/1999

(730)
BOJO-VIN S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 3,
ap. 59,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Bd. Ştefan cel Mare nr. 77,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Firma de Producţie şi Comerţ
"BOJO-VIN" S.R.L., MD
Str. Miciurin nr. 6,
MD-2055, Vatra, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Str. A. Puşkin nr. 11,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

7

Marcă

007901

R6544

3/1999
8/1999
8/2008

(730)
2-1, 2-chome, NihonbashiMuromachi, Chuo-ku,
Tokyo, Japonia

(730)
1-1, 2-chome, NihonbashiMuromachi, Chuo-ku,
Tokyo, Japonia

8

Marcă

008008

6689

4/1999
10/1999

9

Mărci

008075

6769

(730)
WYETH (corporaţie organizată
şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874,
Statele Unite ale Americii
(730)
LEO PHARMA A/S, DK

008098

6775

5/1999
11/1999
5/1999
11/1999

(730)
American Home Products
Corporation, US
Five Giralda Farms,
Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite
ale Americii
(730)
LEO PHARMACEUTICAL
PRODUCTS LTD. A/S
(LOVENS KEMISKE
FABRIK PRODUKTIONSAKTIESELSKAB), DK
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Date iniţiale

Date modificate
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1
10

2
Marcă

3
008187

4
6778

5
6/1999
11/1999

6
(730)
GENERAL MOTORS
CORPORATION, corporaţia
statului Delaware, US
West Grand Boulevard and
Cass Avenue,City of Detroit,
State of Michigan 48202,
Statele Unite ale Americii

11

Marcă

008347

8292

8/1999
11/2001

(540)

7
(730)
GENERAL MOTORS
CORPORATION (corporaţie
organizată şi existentă
conform legilor statului
Delaware), US
300 Renaissance Center,
City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000,
Statele Unite ale Americii
(540)

12

Marcă

010452

8886

4/2002
9/2002

(730)
OPUS ONE, US

(730)
OPUS ONE WINERY LLC, US

13

Marcă

010326

12288

11/2003
5/2005

(730)
41 Pinelawn Road, Melville,
New York 11747,
Statele Unite ale Americii

14

Desen/
model
industrial

0196

159

2/1999
12/1999

(730)
58 South Service Road,
Suite 110, Melville,
New York 11747,
Statele Unite ale Americii
(73)
FABRICA DE VINURI
"VINĂRIA-BARDAR" S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Chişinău,
Republica Moldova

(73)
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
FABRICA DE VINURI
"VINĂRIA - BARDAR" S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Ialoveni,
Republica Moldova
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Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
OPI

Nr. şi data
depozitului

1
1

2
Marcă

3
015899
2004.15.12

2

Marcă

007016
1997.07.22

R6034

7/1998
2/1999
4/2007

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

021642
2007.08.01

–

7/2008

4

Marcă

007814
1998.05.20

6607

3/1999
9/1999

5

Marcă

014393
2004.01.27

12155

12/2004
5/2005

6

Marcă

016344
2005.03.02

13636

1/2006
6/2006

MIHALAŞ Victor, MD
Str. A. Donici nr. 31,
MD-2064, Chişinău,
Republica Moldova

7

Marcă

011931
2002.10.07

10194

10/2003
3/2004

8

Marcă

010178
2001.04.12

8586

11/2001
4/2002

9

Marcă

016535
2005.03.22

13665

1/2006
6/2006

BUX Mihail, MD
Str. Matei Basarab
nr. 8, ap. 15,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
SIDERCA SOCIEDAD
ANONIMA
INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, AR
AVDA. LEANDRO
N. ALEM 1067,
PISO 27, BUENOS
AIRES, Argentina
MIHALAŞ Victor, MD
Str. Alexandru Donici
nr. 31,
MD-2064, Chişinău,
Republica Moldova

Nr.
crt.

256

Nr. titlului
de protecţie
4
14740

Nr.
BOPI
5
11/2006
4/2007

Date despre
cedent
6
AGROTRADE S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 12,
ap. 123,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
RIKER
LABORATORIES,
INC., US
3M Center,
2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota,
Statele Unite ale
Americii
WEBPROIECT
S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 7,
bloc 1, ap. 21,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
FILODORO CALZE
S.P.A., IT
VIA BRESCIA 6,
46040, Casalmoro,
MN, Italia
Galupa Dumitru, MD
Bd. Ştefan cel Mare
nr. 123, ap. 9,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

Date despre
cesionar
7
BÎRCA Natalia, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn
nr. 4, ap. 36,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
3M Company, US
3M Center,
2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota
55144,
Statele Unite ale
Americii

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1242
2008.12.17

1261
2008.12.04

Creacord S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 7,
bloc 1, ap. 21,
Chişinău,
Republica Moldova

1262
2008.12.04

Saramar Europe
B.V., NL
Wegalaan 39, 2132
JD Hoofddorp,
Olanda
"V. P. Zarafa"
S.R.L., MD
Str. Tudor
Vladimirescu nr. 40/5,
MD-3101, Bălţi,
Republica Moldova
ACATES-L S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 53,
MD-3733, Truşeni,
Chişinău,
Republica Moldova
BĂTRÎNU Ion, MD
Bălăureşti,
Nisporeni,
Republica Moldova

1265
2008.12.04

1273
2008.12.01

1274
2008.12.19

1275
2008.12.01

Tenaris Connections
B.V., NL
Locatellikatde 1,
1076 AZ,
Amsterdam, Olanda

1276
2008.12.17

ACATES-L SRL, MD
Str. 27 August nr. 53,
MD-3733, Truşeni,
Chişinău,
Republica Moldova

1277
2008.12.01
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1
10

11

12

2
Mărci

Mărci

Marcă

3
005843
1996.10.18

4
R5248

006234
1997.02.21

R5569

006235
1997.02.21

R5570

015126
2004.07.12

12773

019633
2006.07.06

15667

017978
2005.11.02

14744

5
7/1997
1/1998
9/2006
11/1997
5/1998
1/2007
11/1997
5/1998
1/2007
5/2005
10/2005
11/2006
10/2008
7/2007
12/2007

6
Texas Farm Products
Holding Company, US
915 South Fredonia
Street, Nacogdoches,
Texas 75961,
Statele Unite ale
Americii

7
Kodo, Inc., US
1500 Whitehall Ln.,
St. Helena,
CA 94574,
Statele Unite ale
Americii

8
1278
2008.12.17

SOLOVEI Alexandru, MD
Str. Frumuşica nr. 1,
bloc A,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

1283
2008.12.03

10/2006
4/2007

OLMOSDON S.R.L., MD
Str. Varniţa nr. 8,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

SOYUZ-VICTAN
GROUP LTD, GB
Victoria Road,
Millenium House,
1 st floor IM2 4RW,
Douglas, Insula Man,
Regatul Unit
EGON VON
RUVILLE GmbH, DE
Billbrookdeich 112,
22113 Hamburg,
Germania

1284
2008.12.03

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

OPI

Nr. titlului
de protecţie

1

Marcă

IR814077

Nr. BOPI

–

Licenţiator

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

(730)
Limited company
„Holding company
Rosgosstrakh” (OOO
”HC Rosgosstrakh” Ltd),
RU
40, str. 3,
ulitsa B. Ordynka,
RU-119991 Moskva,
Federaţia Rusă

(791)
„MOLDASIG” S.R.L.,
MD
Str. Columna nr. 115,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

1. Licenţă
neexclusivă.
2. Termenul de
acţiune a
contractului – de la
03.11.2008 până la
11.06.2013
3. Teritoriul de
acţiune –
Republica Moldova.

1259
2008.12.03

Contracte de licenţă modificate
În baza cererii nr. 1430 din 18.11.2008 în contractul de licenţă exclusivă referitor la marca nr.
873563 încheiat între licenţiatorul MAN Aktiengesellschaft, DE şi licenţiatul AUTOFORŢA S.A., MD şi
înregistrat cu nr. 1136 la 08.02.2008 pct. 1.1. se modifică după cum urmează:
„- vânzarea camioanelor, autobuzelor şi şasiurilor noi de la fabrică (asamblate sau dezasamblate);
- activitate publicitară, marketing şi management;”.
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul
depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
de brevet de invenţie
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cod ST. 3 OMPI
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

(21) Nr. depozit
a 2005 0281
a 2005 0296
a 2005 0366
a 2005 0376
a 2005 0386
a 2006 0012
a 2006 0018
a 2006 0034
a 2006 0044
a 2006 0045
a 2006 0096

(22) Data depozit
2005.09.16
2005.10.04
2005.12.06
2005.12.15
2005.12.22
2005.12.29
2005.12.30
2006.01.16
2006.02.02
2006.02.07
2006.03.24

Data retragerii
2008.12.11
2008.12.11
2008.12.11
2008.12.11
2008.12.11
2008.12.11
2008.12.24
2008.12.11
2008.12.11
2008.12.24
2008.12.11

(41) Nr. BOPI
3(2007
4/2007
6/2007
7/2007
6/2007
7/2007
7/2007
7/2007
8/2007
8/2007
9/2007

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de
invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008 privind
protecţia invenţiilor în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

MD

a 2006 0214

2006.08.28

4/2008

Data hotărârii
de respingere
2008.11.27

Art.
art. 5

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul
de restabilire), conform art. 68 din Legea
nr. 50-XVI/2008 privind protecţia invenţiilor
(situaţia la 2009.01.31)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform normei
ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

1
2
3
4
5
6

7
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(73) Titularul, cod ST.3 OMPI

2

BOUNEGRU Tudor, MD; TEHNORES, S.R.L., MD
COOK, Brian, George, CA
ERHAN Nicolae, MD
FERRERO OHG MBH, DE
INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD
ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE
CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI
ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
ÎNTREPRINDERE DE STAT "REGISTRU", MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data
încetării
valabilităţii

3

4

5

6

2358
1880
3281
1202
2571
2594

a 2003 0139
97-0079
a 2006 0151
96-0220
a 2003 0140
a 2001 0182

2003.06.04
1995.06.20
2006.06.01
1992.06.09
2003.06.05
2001.06.14

2008.06.04
2008.06.20
2008.06.01
2008.06.09
2008.06.05
2008.06.14

3365

a 2006 0168

2006.06.27

2008.06.27
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1

2

8

JOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD;
MORARU Lilia, MD
JOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD;
MORARU Lilia, MD
KULIBACINÎI Iurii, MD
LEVIŢCHII Denis, MD; LEVIŢCAIA Galina, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD

9
10
11
12

13

3

4

5

6

3229

a 2006 0176

2006.06.30

2008.06.30

3248

a 2006 0175

2006.06.30

2008.06.30

2483
3277
2323

a 2003 0145
a 2003 0142
a 2003 0151

2003.06.10
2003.06.05
2003.06.23

2008.06.10
2008.06.05
2008.06.23

2820

a 2003 0147

2003.06.17

2008.06.17

MM4K Decăderi din drepturile ce decurg din certificatul
de înregistrare a modelului de utilitate prin neachitarea
taxelor conform regulii 70 din Regulamentul provizoriu
cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica
Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 456 din 26.07.1993
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul certificatului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI,
indicii de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care s-a
publicat hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate, data adoptării hotărârii de decădere
Nr.
crt.

Cod
ST. 3
OMPI
MD
MD

1
2

(11)
(13) Cod
Nr.
tipului de
certificat document
107
W1
151
Y1

(51)
Indici de clasificare
F24H 1/08 (2006.01)
A23N 12/08 (2006.01)

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(45)
Nr. BOPI

Data hotărârii
de decădere

u 2003 0033
u 2006 0019

2003.12.02
2006.11.28

12/2004
2/2007

2008.12.26
2008.12.16

u 2006 0005

2006.03.15

3/2007

2008.12.16

u 2006 0010

2006.06.29

2/2008

2008.12.16

u 2007 0017

2007.08.14

3/2008

2008.12.16

F26B 11/12 (2006.01)
A23B 7/005 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
A23L 3/01 (2006.01)
3

MD

155

W2

4

MD

168

W2

B65D 1/02 (2006.01)

5

MD

169

W1

A45F 3/20 (2006.01)

B65D 77/06 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 53/00 (2006.01)
A47G 19/22 (2006.01)

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

(210)
Nr. de depozit

(220)
Data de depozit

Data retragerii

Nr. BOPI

023945

2008.08.01

2008.12.25

10/2008
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Lista cererilor de înregistrare a mărcii retrase
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46
din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data retragerii
cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr. crt.

(210)
Nr. de depozit

(220)
Data de depozit

Data retragerii

Nr. BOPI

1

019006

2006.03.20

2008.12.04

2/2008

2

019016

2006.03.21

2008.12.04

2/2008

3

019068

2006.03.28

2008.12.04

2/2008

4

019080

2006.03.30

2008.12.04

2/2008

5

019197

2006.04.26

2008.12.04

2/2008

6

019206

2006.03.31

2008.12.04

2/2008

7

019293

2006.05.04

2008.12.04

2/2008

8

019301

2006.05.11

2008.12.04

2/2008

9

019669

2006.07.18

2008.12.04

2/2008

10

019726

2006.07.25

2008.12.04

2/2008

11

020140

2006.10.10

2008.12.04

2/2008

12

020783

2007.03.14

2008.12.04

2/2008

13

020898

2007.03.17

2008.12.04

2/2008

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcii
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, titularul, codul ţării conform
normei ST. 3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.

(111) Nr.
certificatului

(730) Titular, cod ST. 3 OMPI

Data eliberării
duplicatului

1

16192

Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

2008.12.26

2

16256

Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

2008.12.26

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

(21)
Nr. de depozit

(22)
Data de
depozit

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

Data
de
respingere

(43)
Nr. BOPI

1

f 2005 0042

2005.03.21

2 (4, 6 )

2008.12.01

1/2008
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
(situaţia la 2009.01.01)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform
normei ST. 3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,
data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI

1

ASCONI S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE
PRODUCŢIE, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, Republica
Moldova
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „ACOREX WINE
HOLDING” S.A., MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova, Chişinău,
Republica Moldova
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova

2

3

4

5

(11) Nr.
certificatului
559

(21) Nr.
de depozit

(22) Data de
depozit

f 2003 0045

2003.06.05

(18) Data expirării
termenului de
valabilitate
2008.06.05

563

f 2003 0047

2003.06.11

2008.06.11

568

f 2003 0048

2003.06.16

2008.06.16

592

f 2003 0053

2003.06.11

2008.06.11

833

f 2003 0070

2003.06.27

2008.06.27

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

OPI

1

Cerere
de brevet
de invenţie

2

Desene/
modele
industriale

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
depozit

Nr.
BOPI

Publicat

Se va citi

a 2007 0254

–

1/2008
12/2008

f 2007 0040
f 2007 0045

1054
1055

8/2008
8/2008

(71)
Manor Royal, Crawley,
West Sussex RH10 2LW, Regatul
Unit
(73)
Baararmatte, 6340 Baar, Elveţia

(71)
Manor Royal, Crawley,
West Sussex RH10 9LW,
Regatul Unit
(73)
Baarermatte, 6340 Baar,
Elveţia
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VIII
La Comisia de Contestaţii a AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind:


rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Contestaţii a AGEPI;



mărcile recunoscute notorii pe teritoriul Republicii Moldova.

In the Section are published the following information:


the results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI;



trademarks as recognised as well-know in the Republic of Moldova.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în decembrie 2008
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

3
KALENYUK
Oleksandr, UA

4
2008.07.24
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii
2008.03.31
Împotriva
înregistrării
mărcii

5
2008.12.17

6
1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia din
2008.07.23.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

2008.12.17

1. Încetează procedura de examinare a
contestaţiei cu scoaterea dosarului de
pe rol.
2. Se transmite dosarul în arhivă.

TechnoNICOL
Zakrytoe
Aktsionernoe
obschestvo,
RU

2007.12.14
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2008.12.17

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia din 2007.08.28 şi se
acceptă înregistrarea mărcii pentru toate
produsele din clasele 17 şi 19 revendicate în
cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

Otcrîtoe
Acţionernoe
Obscestvo
Kompaniia
"Mai", RU

2008.07.22
Împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.12.17

1. Se acceptă revendicarea contestatarului
în baza scrisorii de acord.
2. Se abrogă Decizia din 2008.04.02 şi se
acceptă înregistrarea mărcii pentru toate
produsele din clasele 05 şi 30 revendicate în
cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

British
American
Tobacco
(Brands) Inc.,
US

2008.07.14
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2008.12.17

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia din 2007.12.05 şi se
acceptă înregistrarea mărcii pentru toate
produsele din clasa 34 revendicate în cerere.
Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor "RIPENED TOBACCO".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

JC AUTO
S.R.L., MD

2008.04.16
Împotriva
înregistrării
mărcii

2008.12.17

1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia din 2008.07.29 şi se
acceptă înregistrarea mărcii combinate
"AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO"
nr. depozit 021056, pentru produsele şi

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

4

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
SWISS
WATCHES
021793
2007.08.28
KALENYUK
Oleksandr, UA
Marcă naţională
VERSUS
020663
2007.02.02
ALIVANTA-LUX
S.R.L., MD
Marcă naţională
БИПОЛЬ/
BIPOL
019187
2006.04.19
TechnoNICOL,
Zakrytoe
Aktsionernoe
obschestvo, RU
Marcă naţională

5

020983
2007.04.02
Otcrîtoe
Acţionernoe
Obscestvo
Kompaniia "Mai",
RU
Marcă naţională

6

019774
2006.07.26
British American
Tobacco
(Brands) Inc., US
Marcă naţională

1
1

2

3

021056
2007.04.17
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MACARI Valeriu,
MD

7

Marcă naţională

019817
2006.08.04

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

2007.09.28
Împotriva
Deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.12.17

OMV Refining
& Marketing
GmbH, AT

2008.06.23
Împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.12.17

OMV Refining
& Marketing
GmbH, AT

2008.06.09
Împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.12.17

1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia din
2008.01.26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

OMV Refining
& Marketing
GmbH, AT

2008.06.16
Împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.12.17

1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia din
2008.01.30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
perfectarea procedurilor ulterioare.

SanofiAventis, FR

2008.03.12
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii
2008.06.03
Împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.12.17

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia din 2007.12.03 şi se
acceptă înregistrarea mărcii pentru
produsele din clasa 05 revendicate în cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se modifică Decizia din 2008.01.25 şi se
acceptă înregistrarea mărcii pentru
produsele din clasa 25 revendicate în cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

VITAPHARMCOM S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD
8

9

10

11

12

13

14

Marcă
internaţională
EURO-TRUCK
898245
2006.03.03
OMV Refining &
Marketing
GmbH, AT
Marcă
internaţională

864024
2005.05.17
OMV Refining &
Marketing
GmbH, AT
Marcă
internaţională
AVANTI
586814
1992.05.26
OMV Refining &
Marketing
GmbH, AT
Marcă
internaţională
EVURNA
880481
2006.02.27
Sanofi-Aventis,
FR
Marcă
internaţională
RIVER ISLAND
869289
2005.10.21
River Island
Clothing Co.
Limited, GB
Marcă naţională

020716
2007.02.13
D&B S.R.L., MD
Invenţie
Malaxor
a 2004 0298
2004.12.24
Nr. certificat
2829
ISTRU Andrei,

serviciile din clasele 12, 35 şi 37 revendicate
în cerere, pe numele solicitantului MACARI
Valeriu, MD.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia din 2007.07.05 şi se
acceptă înregistrarea mărcii pentru toate
produsele/serviciile din clasele 35 şi 05
revendicate în cerere, cu excepţia: "materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante pentru dentişti şi
pentru curăţarea instrumentelor medicale".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.
1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia din
2008.01.30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

River Island
Clothing Co.
Limited, GB

2008.12.17

D&B S.R.L.,
MD

2008.06.25
Împotriva
Deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2008.12.17

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia din 2008.03.20 şi se
acceptă înregistrarea mărcii pentru toate
serviciile din clasa 43 revendicate în cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

PROVASTEH
SRL, MD

2007.04.25
Privind anularea
brevetului de
invenţie

2008.12.18

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se anulează înregistrarea brevetului de
invenţie "Malaxor" nr. 2829 conform
raportului de reexaminare.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Invenţii, Modele de Utilitate şi Soiuri de
Plante pentru efectuarea procedurilor ulterioare ce ţin de legalitatea depunerii cererii
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de înregistrare a modelului de utilitate.

MD, KRIUKOV
Vladimir, UA
15

16

17

18

Marcă naţională
БАБУШКА
013122
2003.04.29
10851
PIT Evghenii, UA
Marcă naţională
ОТДОХНИ
018382
2005.12.26
15094
PIT Yevheniy,
UA
Marcă naţională
ДОБРЫЕ
СОВЕТЫ
018385
2005.12.26
15095
PIT Yevheniy,
UA
Marcă naţională
MEDA PHARMA

LIGA PRESEI,
MD

2008.06.09
Privind anularea
înregistrării
mărcii

2008.12.18

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare înregistrarea
mărcii "БАБУШКА" nr. certificat 10851.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

LIGA PRESEI
S.R.L., MD

2008.06.09
Privind anularea
înregistrării
mărcii

2008.12.18

1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare înregistrarea
mărcii "ОТДОХНИ" nr. certificat 15094.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

LIGA PRESEI
S.R.L., MD

2008.06.09
Privind anularea
înregistrării
mărcii

2008.12.18

1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare înregistrarea
mărcii "ДОБРЫЕ СОВЕТЫ" nr. certificat
15095.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

MEDA AB, SE

2008.06.04
Împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii
2008.04.30
Împotriva
înregistrării
mărcii

2008.12.18

1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia din
2007.11.29.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.
1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia din
2008.09.01 şi se respinge cererea de
înregistrare a mărcii "STARBUCKS billiard"
nr. depozit 020620, pe numele solicitantului
"BAJURA COM" S.R.L., MD.
3. Se restituie taxa achitată pentru
eliberarea certificatului de înregistrare a
mărcii.
4. Se transmite dosarul în arhivă.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se anulează Hotărârea de respingere
nr. 5525 din 2008.04.22 şi se acceptă
înregistrarea modelului de utilitate nr. depozit
u 2007 0019 din 2007.07.04 pe numele
solicitantului Cabliuc Andrii, UA.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Invenţii, Modele de Utilitate şi Soiuri de
Plante pentru efectuarea procedurilor
ulterioare.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia din
2005.09.26 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru toate
produsele/serviciile din clasele 19 şi 35
revendicate în cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.
1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia din
2005.09.26 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru toate produsele/
serviciile din clasele 19 şi 35 revendicate în
cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

019728
2006.05.22

19

MEDA AB, SE
Marcă naţională

020620
2007.01.29
BAJURA-COM
S.R.L., MD
20

Model de utilitate
Set de ambalaj
pentru produse
alimentare

Starbucks
Corporation
d/b/a
Starbucks
Cofee
Company,
a Washington
corporation,
US

Cabliuc Andrii
Vasîliovîci, UA

2008.07.10
Împotriva
Hotărârii de
respingere a
cererii de
înregistrare a
modelului de
utilitate

2008.12.18

ARMFARM
SRL, MD

2005.03.30
Împotriva
înregistrării
mărcii

2008.12.18

ÎCS BRITISH
AMERICAN
TOBACCOMOLDOVA
S.R.L.,, MD

2005.03.30
Împotriva
înregistrării
mărcii

2008.12.18

u 2007 0019
2007.07.04

21

Cabliuc Andrii
Vasîliovîci, UA
Marcă naţională

22

014422
2004.03.25
AKM-Veteran
S.R.L., MD
Marcă naţională

014422
2004.03.25
AKM-Veteran
S.R.L., MD
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Încetarea procedurii privind examinarea
cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii
pe teritoriul Republicii Moldova
Se publică următoarele date: numărul şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii,
(730) – numele / denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST. 3
OMPI, (540) – reproducerea mărcii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de recunoaştere a
notorietăţii mărcii, data încheierii Comisiei de Contestaţii privind încetarea procedurii de examinare
a cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii
Nr. şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii: nr. 19 / 2008.05.21
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshestvo „Polymir”, BY
Vitebskaya oblasti, 211440, Novopolotsk, Belarus
(540)

Nr. BOPI în care a fost publicată cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii: 6/2008
Data încheierii Comisiei de Contestaţii privind încetarea procedurii de examinare a cererii de
recunoaştere a notorietăţii mărcii – 2008.12.17
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XI
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale

S

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

T

he section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova,
texts of the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party,
of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards;
other information materials in the field of intellectual property protection.

Р

аздел включает информацию по охране интеллектуальной собственности в Республике
Молдова, международные конвенции и договора, участницей которых является Республика
Молдова, региональные и двусторонние соглашения, положения, классификации, нормы ВОИС,
другие информационные материалы в области охраны интеллектуальной собственности.
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NOI ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAŢIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
OMPI INFORMEAZĂ
Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor
La 16 decembrie 2008 Republica Moldova a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la
Singapore privind dreptul mărcilor din 27 martie 2006.
Conform art. 28(2) al Tratatului de la Singapore, acesta va intra în vigoare odată cu suplinirea
numărului necesar de ratificări şi aderări.
Tot la 16 decembrie 2008 Australia a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la
Singapore privind dreptul mărcilor din 27 martie 2006.
Conform art. 28(2) al Tratatului de la Singapore, acesta va intra în vigoare odată cu suplinirea
numărului necesar de ratificări şi aderări.
Conform art. 28(2) al Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor din 27 martie 2006,
acesta va intra în vigoare cu începere de la 16 martie 2009, la trei luni de la depozitul instrumentelor
de aderare şi ratificare a 10 state.
Primele 10 state care au depus instrumentele de aderare şi ratificare sunt: Singapore – 26
martie, 2007; Confederaţia Elveţiană – 6 iulie, 2007; Bulgaria – 21 ianuarie, 2008; România – 25
martie, 2008; Regatul Danemarcei – 24 iunie, 2008; Letonia – 9 septembrie, 2008; Kârgâzstan – 12
septembrie, 2008; Statele Unite ale Americii – 1 octombrie, 2008; Republica Moldova – 16 decembrie,
2008; Australia – 16 decembrie, 2008.
Tratatul privind dreptul brevetelor
La 16 decembrie 2008 Australia a depus instrumentele de aderarea la Tratatul privind dreptul
brevetelor din 1 iunie 2000.
Tratatul privind dreptul brevetelor va intra în vigoare cu privire la Australia cu începere de la
16 martie 2009.
Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională de brevete
La 27 octombrie 2008 Bosnia şi Herţegovina a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul
de la Strasbourg privind clasificarea internaţională de brevete (1971).
Aranjamentul de la Strasbourg va intra în vigoare cu privire la Bosnia şi Herţegovina cu începere
de la 27 octombrie 2009.
Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului
de microorganisme în scopul asigurării protecţiei lor prin brevete
La 20 octombrie 2008 Peru a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la Budapesta
privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării protecţiei lor
prin brevete (1977).
Tratatul de la Budapesta a intrat în vigoare cu privire la Peru cu începere de la 20 ianuarie 2009.
La 27 octombrie 2008 Bosnia şi Herţegovina a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la
Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării
protecţiei lor prin brevete (1977).
Tratatul de la Budapesta a intrat în vigoare cu privire la Bosnia şi Herţegovina cu începere de la
27 ianuarie 2009.
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor
La 27 octombrie 2008 Bosnia şi Herţegovina a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul
de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (1891).
Aranjamentul de la Madrid a intrat în vigoare cu privire la Bosnia şi Herţegovina cu începere de la
27 ianuarie 2009.
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Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea
internaţională a desenelor şi modelelor industriale
La 8 septembrie 2008 Republica Democrată Sao Tome şi Principe a depus instrumentele de
aderare la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a
desenelor şi modelelor industriale (1999).
Actul de la Geneva a intrat în vigoare cu privire la Republica Democrată Sao Tome şi Principe cu
începere de la 8 decembrie 2008.
La 24 septembrie 2008 Bosnia şi Herţegovina a depus instrumentele de aderare la Actul de la
Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor
industriale (1999).
Actul de la Geneva a intrat în vigoare cu privire la Bosnia şi Herţegovina cu începere de la 24
decembrie 2008.
Tratatul OMPI privind dreptul de autor
La 5 noiembrie 2008 Federaţia Rusă a depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI privind
dreptul de autor (1996).
Tratatul OMPI privind dreptul de autor va intra in vigoare cu privire La Federaţia Rusă cu
începere de la 5 februarie 2009.
Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic
La 28 noiembrie 2008 Ungaria a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la Nairobi privind
protecţia simbolului olimpic (1981).
Tratatul de la Nairobi a intrat în vigoare cu privire la Ungaria cu începere de la 28 decembrie
2008.
UPOV INFORMEAZĂ
Convenţia internaţională privind protecţia realizărilor în selecţie
La 29 octombrie 2008 Georgia a depus instrumentele de aderare la Convenţia internaţională
privind protecţia realizărilor în selecţie (1961).
Convenţia a intrat în vigoare cu privire la Georgia cu începere de la 29 noiembrie 2008.
La 12 decembrie 2008 Costa Rica a depus instrumentele de aderare la Convenţia internaţională
privind protecţia realizărilor în selecţie (1961).
Convenţia a intrat în vigoare cu privire la Costa Rica cu începere de la 12 ianuarie 2009.
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