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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на
охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике
Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает систематизированные
ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются официальные документы,
положения, международные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты
в области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2011)
AD
AE
AF
AL
AM
AO
AP

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

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

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

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

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

VG
VN
WO

YE
ZA

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

L

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

П

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

(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate ﬁ consultată pe web site-ul AGEPI:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ro_02.01.2011.pdf)

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

КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ru_02.01.2011.pdf )
1. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
CODES FOR PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau de la data
priorităţii recunoscute
– patent application published before the established term of 18 months after the ﬁling or priority date
– заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока с даты
подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
– patent application published within the established term with a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
– patent application published within the established term without a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a patent application (published after publication of the application)
– отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– patent application published with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări
şi/sau desene
– patent application published with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и/или чертежей
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе

11

MD - BOPI 1/2013

INVENTIONS

B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания
патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– issued patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
2. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
– published short-term patent application
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
Y

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

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
Granted short-term patents for invention
Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of refused patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
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MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents foir invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
ND4K Lista certiﬁcatelor de înregistrare a modelelor de utilitate reînnoite
List of renewed utility models registration certiﬁcates
Перечень продленных свидетельств на полезные модели

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

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

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

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА
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E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H

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

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la
AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este parte, se publică în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice, înregistrate conform Convenţiei eurasiatice de brevete până la 26.04.2012, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete
(Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezumatul şi
desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication
of the patent application, any third party may present observations concerning the patentability of the
invention to which the application relates.
Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is
party, are published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the
abstract and, where appropriate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.
Data concerning the Eurasian patent applications, registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention before 26.04.2012, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent Office.
It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, any drawings. The GAZETTE is
also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library on the DVD carrier.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося
предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в
еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI
на DVD носителе.
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a 2011 0064 (13) A2
Int. Cl.: A44C 5/00 (2006.01)
A44C 9/00 (2006.01)
A44C 11/00 (2006.01)
A44C 13/00 (2006.01)
(22) 2011.06.09
(71)(72) FRUNZE Boris, MD; FRUNZE Oleg, MD
(54) Suvenir nupţial (variante)
(57) Invenţia se referă la domeniul confecţionării
produselor de consum, în special la bijuterii,
aşa ca inele, şevaliere, brăţări, lănţişoare etc.,
destinate pentru ceremonii şi tradiţii nupţiale,
care se poartă pe degete, mâini sau la brâul
cuplului.
Suvenirul nupţial, de exemplu inel, brăţară,
lănţişor, constă din două corpuri (10, 11) elipsoidale sau inelare, înguste sau late, dotate
cu un modul muzical, o sursă de alimentare şi
un microcircuit. Corpurile (10, 11) sunt legate
prin urechiuşe (3) cu un element decorativ (4)
de legătură a soţilor sau a tinerilor. Elementul
decorativ (4) conţine o inserţie (8) cu indicarea jubileului cununiei/căsătoriei, simbolurilor
zodiacale, datei logodnei/cununiei, numelor
cuplului (9), suplimentar conţine un declanşator electric cu membrană, o sursă de lumină
cu leduri (7) şi un modul muzical (6) conectat
la microcircuit.
Suvenirul nupţial poate fi înzestrat cu pietre
preţioase substituibile, care determină aniversarea căsătoriei sărbătorite, un simbol substituibil (12), care indică data cununiei/căsătoriei, şi un set de module muzicale.
Modulul muzical (6) şi/sau sursa de lumină cu
leduri (7) se conectează în timpul ceremoniilor
nupţiale în momentul atingerii mâinilor cuplului.

INVENTIONS

(21)
(51)

Revendicări: 14
Figuri: 5

(54)
(57)
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*
* *
Nuptial souvenir (embodiments)
The invention relates to the production of consumer goods, in particular to jewelry, such as
wedding rings, finger rings, bracelets, chains,
etc., intended for marriage ceremonies and
wedding traditions that are worn on fingers,
hands or girdle of the couple.
The nuptial souvenir, such as ring, bracelet,
chain, consists of two circular or ellipsoidal,
narrow or wide bodies (10, 11), equipped with
a musical module, a power supply and a microchip. The bodies (10, 11) are connected by
lugs (3) to a decorative element (4), binding
the spouses or the newlyweds. The decorative element (4) comprises an insertion (8),
indicating the anniversary of wedding/marriage, the zodiacal symbols, the date of en-

gagement/wedding, the names of the couple
(9), additionally comprising an electrical
switch with membrane, a light-emitting diode
source (7) and a musical module (6) connected to the microchip.
The nuptial souvenir can be equipped with interchangeable precious stones, defining the
anniversary of the celebrated wedding, an interchangeable symbol (12), which indicates
the date of wedding/marriage, and a set of
musical modules.
The musical module (6) and/or the lightemitting diode source (7) are connected during the wedding ceremonies at the touch of
hands of the couple.
Claims: 14
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Свадебный сувенир (варианты)
Изобретение относится к области производства потребительских товаров, в частности к ювелирным изделиям, таких как
кольца, перстни, браслеты, цепочки и т.д.,
предназначенных для брачных церемоний
и свадебных традиций, которые носятся на
пальцах, руках или поясе пары.
Свадебный сувенир, например кольцо,
браслет, цепочка, состоит из двух эллипсоидальных или кольцевых, узких или широких тел (10, 11), оснащенных музыкальным модулем, источником питания и микросхемой. Тела (10, 11) связаны ушками
(3) с декоративным элементом (4), связывающим супругов или молодых. Декоративный элемент (4) содержит вставку (8) с
указанием юбилея венчания/брака, знаков
зодиака, даты помолвки/венчания, имен
пары (9), дополнительно содержит электрический выключатель с мембраной, светодиодный источник (7) и музыкальный
модуль (6), подключенный к микросхеме.
Свадебный сувенир может быть оснащен
сменными драгоценными камнями, которые
определяют годовщину отмечаемого бракосочетания, заменяемым символом (12), который указывает дату венчания/брака, и
набором музыкальных модулей.
Музыкальный модуль (6) и/или светодиодный источник (7) подключаются во время
брачных церемоний в момент прикосновения рук пары.
П. формулы: 14
Фиг.: 5
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thyl(3-[myristoylamino]-propyl)-amine in the
appropriate pharmaceutical solvent. The present invention further relates to the use of this
pharmaceutical for the treatment and prevention of infectious and pyoinflammatory diseases of different etiology and localization.
Claims: 16

(21)
(51)

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

(57)

a 2012 0079 (13) A2
Int. Cl.: A61K 31/131 (2006.01)
A61K 31/14 (2006.01)
A61K 31/16 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
C07C 233/36 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
2011.02.15
PCT/EP2010/001056
2010.02.19
EP
2012.09.18
PCT/EP2011/000691, 2011.02.15
WO 2011/101113 A1, 2011.08.25
MEGAINPHARM GMBH, AT
RUDKO Adolina, UA
ANDRIEŞ Ludmila
Preparat medicamentos cu conţinut de
clorură de benzildimetil(3-[miristoilamino]propil)-amoniu şi aplicarea acestuia pentru
tratamentul şi profilaxia bolilor infecţioase
şi al afecţiunilor inflamatorii purulente de
diverse etiologii şi localizări
Invenţia se referă la un preparat medicamentos cu conţinut de clorură de benzildimetil(3[miristoilamino]-propil)-amoniu în formă de
monohidrat sau în formă nehidrată. Preparatul
medicamentos mai conţine adiţional oxid de
dimetil(3-[miristoilamino]-propil)-amoniu şi/sau
dimetil(3-[miristoilamino]-propil)-amină într-un
diluant farmaceutic admisibil. Prezenta invenţie se mai referă la aplicarea acestuia pentru
tratamentul şi profilaxia bolilor infecţioase şi al
afecţiunilor inflamatorii purulente de diverse
etiologii şi localizări.
Revendicări: 16

(54)

(57)

*
* *
Pharmaceutical including benzyldimethyl(3[myristoylamino]-propyl)-ammonium chloride and its use for the treatment and prevention of infectious and pyoinflammatory
diseases of different etiology and localization
The invention relates to a pharmaceutical including benzyldimethyl(3-[myristoylamino]propyl)-ammonium chloride in the monohydrate
form or in inhydrated form. The pharmaceutical further comprises dimethyl(3-[myristoylamino]-propyl)-ammonium oxide and/or dime-

*
*

(54)

(57)

*
Лекарственный препарат, содержащий
бензилдиметил(3-[миристоиламино]-пропил)-аммония хлорид, и его применение
для лечения и профилактики инфекционных и гнойно-воспалительных заболеваний различной этиологии и локализации
Изобретение относится к лекарственному
препарату, содержащему бензилдиметил(3[миристоиламино]-пропил)-аммония хлорид
в виде моногидрата или в негидратной форме. Лекарственный препарат дополнительно содержит диметил(3-[миристоил-амино]пропил)-аммония оксид и/или диметил(3[миристоиламино]-пропил)-амин в приемлемом фармацевтическом разбавителе.
Кроме того, данное изобретение относится
к применению данного лекарственного
препарата для лечения и профилактики
инфекционных и гнойно-воспалительных
заболеваний различной этиологии и локализации.
П. формулы: 16

(21)
(51)

a 2011 0067 (13) A2
Int. Cl.: A62C 3/02 (2006.01)
F42B 12/36 (2006.01)
F42B 12/46 (2006.01)
(22) 2011.06.22
(71)(72) GUŞAN Timofei, MD
(54) Agent de stingere şi localizare a incendiului
(57) Invenţia se referă la agenţi destinaţi pentru
stingerea incendiilor, care apar în locuri greu
accesibile, şi poate fi folosită la lichidarea focarului de ardere şi răcirea reactoarelor atomice, platformelor petroliere maritime, depozitelor de muniţii, precum şi la lichidarea incendiilor de pădure şi a incendiilor latente de turbă.
Agentul de stingere şi localizare a incendiului
reprezintă o bombă criogenică, care este
compusă dintr-un corp din gheaţă hidrică, în
interiorul căruia sunt plasate cristale măcinate
de hidraţi de gaze naturale, un tub cilindric
format din dioxid de carbon cristalizat, care în
afară de efectul de stingere asigură păstrarea
în stare stabilă a componenţilor la presiunea
atmosferică, o substanţă explozivă în formă
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de fir, amplasată în regiunea axei. Momentul
detonării este determinat de un senzor de
mişcare şi/sau un senzor de temperatură.
Corpul din gheaţă este divizat în cristale celulare de către o reţea de conductoare electrice.
Efectul de stingere include acţiunea combinată a undei de detonare cauzate de explozie,
capacităţii de stingere a substanţelor ce se
conţin în corpul agentului, extinderii multiple a
gazelor şi vaporilor, obţinuţi în urma realizării
procesului de stingere şi răcire a focarului de
către stocul dispersat de substanţe conservate criogenic. Agentul de stingere şi localizare
a incendiului poate fi deplasat spre incendiu
fiind metode aviatice şi reactive bine cunoscute, iar în cazurile de localizare a incendiilor
poate fi deplasat prin utilizarea tehnicii moto şi
auto, agentul fiind plasat în calea răspândirii
flăcărilor. Rezultatul tehnic constă în sporirea
coeficientului de utilizare a maselor transportate până la focar, menţinerea în focar după
stingerea
incendiului
a
unui
mediu
antiincendiar şi răcirea locului unde s-a produs incendiul.
Revendicări: 6
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
Fire localization and extinguishing agent
The invention relates to agents for extinguishing fires that occur in remote places, and
can be used for the elimination of hotbeds of
fire and cooling of nuclear reactors, offshore
oil platforms, ammunition depots, as well as
the elimination of forest fires and hidden peat
fires.
The fire localization and extinguishing agent is
a cryogenic bomb, which consists of a body of
water ice, inside which are placed crushed
crystal hydrates of natural gases, a cylindrical
tube, formed of crystalline carbon dioxide,
which in addition to the effect of extinguishing
provides for the maintenance in steady state
of components at atmospheric pressure, an
explosive of filamentous form, located in the
zone of axis. The time of detonation is determined by a motion sensor and/or a temperature sensor. The body of ice is divided into
cellular crystals by a network of electric conductors. The extinguishing effect includes the
combined action of the detonation wave
caused by the explosion, extinguishing ability
of substances contained in the agent body,
multiple distributions of gases and steam obtained from the implementation of the hotbed
extinguishing and cooling process by the diffused stock of cryogenically preserved sub-

INVENTIONS
stances. The fire localization and extinguishing agent can be moved to fire by wellknown aviation and jet methods, and in cases
of localization of fires − through placement of
agent in the path of distribution of the flame,
can be moved using motorcycles and automobiles. The technical result is to increase
the utilization factor of masses transported to
the hotbed, keeping in the hotbed after extinguishing the fire of a fire-fighting medium and
cooling of the place, where the fire occurred.
Claims: 6
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Агент для тушения и локализации пожара
Изобретение относится к агентам, предназначенным для тушения пожаров, которые
появляются в труднодоступных местах, и
может быть использовано при ликвидации
очага возгорания и охлаждении атомных
реакторов, морских нефтедобывающих
платформ, складов боеприпасов, а также
при ликвидации лесных пожаров и скрытых
торфяных пожаров.
Агент для тушения и локализации пожара
представляет собой криогенную бомбу, которая состоит из корпуса из водяного льда,
внутри которого помещены измельченные
кристаллы гидратов природных газов, цилиндрическая трубка, образованная из
кристаллической двуокиси углерода, которая кроме эффекта тушения обеспечивает
сохранение в стабильном состоянии компонентов при атмосферном давлении,
взрывчатое вещество нитевидной формы,
расположенное в зоне оси. Момент детонации определяется датчиком движения
и/или датчиком температуры. Корпус из
льда разделен на ячеистые кристаллы сетью электрических проводников. Эффект
тушения включает комбинированное действие детонационной волны вызванной
взрывом, способности тушения веществ,
содержащихся в корпусе агента, многократности распространения газов и пара,
полученных в ходе осуществления процесса тушения и охлаждения очага рассеянным запасом криогенно законсервированных веществ. Агент для тушения и локализации пожара может быть перемещен к
пожару хорошо известными авиационными
и реактивными методами, а в случаях локализации пожаров может быть перемещен, используя мото и автотехнику, разместив агент на пути распространения
пламени. Технический результат состоит в
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увеличении коэффициента использования
перевезенных масс до очага, поддержании
в очаге после тушения пожара противопожарной среды и охлаждении места, где
произошел пожар.

magnitude of the correction factor, which is
multiplied by the average arithmetical value
by the indicator units. According to the obtained result is evaluated the level of security:
normal − up to 2 points, pre-crisis − from 2 to
5 points, crisis − more than 5 points, and are
taken the necessary measures to increase it.
The indicator unit consists of a heat supply
unit, an electric and thermal energy production unit, an electric energy distribution unit,
an electric energy import unit, an ecological
unit and a consumer unit.

П. формулы: 6
Фиг.: 1

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

a 2011 0069 (13) A2
Int. Cl.: A99Z 99/00 (2006.01)
2011.07.05
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
BÎCOVA Elena, MD
Metodă de asigurare a securităţii populaţiei
Invenţia se referă la domeniul asigurării securităţii oamenilor, şi anume la asigurarea securităţii populaţiei ce consumă energie de la
sursele centralizate.
Metoda de asigurare a securităţii populaţiei
constă în determinarea indicatorilor de stare
ai sistemului de alimentare cu energie a populaţiei, prelucrarea lor după un algoritm special,
conform căruia fiecărui bloc de indicatori i se
atribuie valori numerice, se determină valoarea aritmetică medie a acestora, se determină
valoarea coeficientului de corecţie, care se
multiplică cu valoarea aritmetică medie pe
blocurile de indicatori. După rezultatul obţinut,
se evaluează nivelul de securitate: normal −
până la 2 puncte, premergător crizei − de la 2
la 5 puncte, de criză − peste 5 puncte, şi se
întreprind măsurile corespunzătoare privind
majorarea acestuia. În componenţa blocurilor
de indicatori intră blocul de alimentare cu căldură, blocul de producere a energiei electrice
şi termice, blocul de distribuţie a energiei
electrice, blocul de import al energiei electrice, blocul ecologic şi blocul consumatorilor.

Claims: 1

(54)
(57)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for providing security of population
The invention relates to the field of providing
security of population, namely to providing
security of population consuming energy from
centralized sources.
The method for providing security of population consists in determining the indicators of
state of the system for energy supply of population, their processing by a special algorithm,
whereby each block of indicators is assigned
numerical values and is determined their average arithmetical value, is determined the

*
* *
Способ обеспечения безопасности населения
Изобретение относится к области обеспечения безопасности людей, а именно, к
обеспечению безопасности населения, потребляющего энергию от централизованных источников.
Способ обеспечения безопасности населения состоит в определении показателей
состояния системы энергоснабжения населения, их обработке по специальному
алгоритму, согласно которому каждому
блоку индикаторов присваиваются цифровые значения, определяют их среднее
арифметическое значение, определяют
величину поправочного коэффициента, которую умножают на среднее арифметическое значение по блокам индикаторов. По
полученному результату оценивается уровень безопасности: нормальный − до 2
баллов, предкризисный − от 2 до 5 баллов,
кризисный − более 5 баллов, и принимаются соответствующие меры для его повышения. В состав блоков индикаторов входят блок теплоснабжения, блок производства электроэнергии и тепловой энергии,
блок распределения электроэнергии, блок
импорта электроэнергии, экологический
блок и блок потребителей.
П. формулы: 1

(21)
(51)

(22)
(85)
(86)
(87)

a 2012 0064 (13) A2
Int. Cl.: G08G 1/054 (2006.01)
G08G 1/017 (2006.01)
G07C 5/08 (2006.01)
2010.02.08
2012.08.23
PCT/RU2010/000048, 2010.02.08
WO 2011/096849 A1, 2011.08.11
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(71)

(72)
(74)
(54)

(57)

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTI'U ”KORPORAZIJA ”STROY
INVEST PROEKT M”, RU
OSIPOV Sergey Konstantinovich, RU; MALINKIN
Aleksey Yurievich, RU
SOKOLOVA Sofia
Procedeu de determinare a vitezei de deplasare şi a coordonatelor vehiculelor cu
identificarea lor ulterioară şi înregistrarea
automată a încălcărilor regulilor de circulaţie rutieră şi dispozitiv de realizare a lui
Invenţia se referă la sistemele de control al
deplasării vehiculelor, în special la procedee
şi dispozitive de control al respectării regulilor
de circulaţie rutieră, inclusiv al respectării regimului de viteză.
Sistemul automat elaborat asigură reducerea
probabilităţii de eroare la identificarea vehiculului care comite încălcarea, măreşte lungimea zonei de control al regimului de viteză de
deplasare până la câteva sute - mii de metri,
permite de a reduce considerabil cheltuielile
de construcţie şi întreţinere a estacadelor
pentru instalarea dispozitivelor de control al
regimului de viteză. În acest scop s-a propus
un procedeu nou de prelucrare comună a
semnalelor de la un radiolocator şi de la o
cameră video panoramică, în care se utilizează fluxurile de date obţinute independent de la
camera video şi radiolocator, după care acestea se compară şi se obţin date despre viteză
şi coordonate cu o probabilitate redusă de
eroare la identificarea vehiculului care comite
încălcarea.
Dispozitivul de realizare a procedeului propus
este constituit dintr-un radiolocator cu un modul de prelucrare a semnalelor care asigură
calcularea vitezei şi distanţei tuturor vehiculelor care se află pe segmentul selectat de şosea şi o cameră video panoramică.
Revendicări: 5
Figuri: 6

(54)

(57)

20

*
* *
Method for determining the movement
speed and coordinates of vehicles with
their subsequent identification and automatic recording of traffic rules violations
and device for its implementation
The invention relates to vehicle traffic control
systems, in particular to methods and devices
for monitoring the observance of road traffic
rules, including observance of speed mode.
The developed automatic system provides for
the reduction of error probability upon identification of a vehicle which commits the violation, increases the extent of the traffic speed

INVENTIONS
mode control zone to several hundreds - thousands of meters, allows to significantly reduce
the cost of construction and maintenance of
racks for the installation of speed mode control
devices. For this purpose, a new method for
joint processing of signals from a radar and a
panoramic video camera is proposed, wherein
are used the data streams received independently from the video camera and radar, afterwards are compared and received the data
about the speeds and coordinates with low
probability of error upon identification of the
vehicle which commits the violation.
The device for implementation of the proposed method consists of a radar with a signal processing module, providing for the calculation of the speed and distance of all vehicles in a selected area of the roadway, and a
panoramic video camera.
Claims: 5
Fig.: 6

(54)

(57)

*
* *
Способ определения скорости движения
и координат транспортных средств с их
последующей идентификацией и автоматической записью нарушений правил
дорожного движения и устройство для
его осуществления
Изобретение относится к системам для
контроля движения транспортных средств,
в частности к способам и устройствам для
контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе за соблюдением скоростного режима.
Разработанная автоматическая система
обеспечивает снижение вероятности ошибки при идентификации транспортного средства, которое совершает нарушение, увеличивает протяженность зоны контроля
скоростного режима движения до нескольких сотен - тысяч метров, позволяет значительно снизить затраты на строительство и
обслуживание эстакад для установки устройств для контроля скоростного режима.
С этой целью предложен новый способ совместной обработки сигналов от радиолокатора и видеокамеры панорамного обзора, в котором используются независимо
полученные потоки данных от видеокамеры и радиолокатора, после чего они сравниваются и получаются данные о скоростях и координатах с низкой вероятностью
ошибки при идентификации транспортного
средства, которое совершает нарушение.
Устройство для осуществления предлагаемого способа состоит из радиолокатора
с модулем обработки сигналов, который
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обеспечивает вычисление скорости и расстояния всех транспортных средств, находящихся на выбранном участке дорожного полотна, и видеокамеры панорамного обзора.

(54)
(57)

П. формулы: 5
Фиг.: 6

(21)
(51)

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

a 2011 0070 (13) A2
Int. Cl.: H01F 27/34 (2006.01)
H01F 27/38 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
H01F 27/29 (2006.01)
H02P 13/06 (2006.01)
2011.07.05
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
Instalaţie pentru modificarea valorii tensiunii curentului alternativ
Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii,
şi anume la instalaţiile pentru modificarea valorii tensiunii curentului alternativ, şi poate fi
utilizată în sistemele de alimentare cu energie
electrică a consumatorilor.
Instalaţia pentru modificarea valorii tensiunii
curentului alternativ conţine un transformator
de putere (1) cu înfăşurările primară şi secundară (4). Înfăşurarea primară a transformatorului de putere (1) constă dintr-o secţiune de
bază (3) şi n secţiuni suplimentare (3a…3n)
identice separate, bornele cărora sunt unite
între ele. Înfăşurarea secundară (4) a transformatorului de putere (1) este dotată cu o înfăşurare auxiliară (5), la care sunt conectate
primul redresor (6), primul filtru (7) şi un stabilizator de tensiune (8), unite consecutiv. Consecutiv cu înfăşurarea secundară (4) a transformatorului de putere (1) este conectată înfăşurarea primară (2a) a unui transformator
de măsurare (2), la înfăşurarea secundară
(2b) a căruia sunt conectate al doilea redresor
(9) şi al doilea filtru (10), unite consecutiv. Instalaţia mai conţine n divizori de tensiune de
măsurare (11a…11n), n divizori de tensiune
de referinţă (12a…12n), n comparatoare
(13a…13n) şi n relee (14a…14n). Bornele
secţiunilor suplimentare (3a…3n) ale înfăşurării primare a transformatorului de putere (1)
sunt unite cu începutul secţiunii de bază (3) a
înfăşurării primare a transformatorului de putere (1) prin contactele normal-deschise
(14aK…14nK) ale celor n relee (14a…14n).
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

*

Installation for changing the value of the
alternating voltage
The invention relates to the field of electrical
engineering, namely to installations for changing the value of the alternating voltage, and
can be used in the systems for power supply
of consumers.
The installation for changing the value of the
alternating voltage comprises a power transformer (1) with primary and secondary (4)
windings. The primary winding of the power
transformer (1) consists of a main section (3)
and n additional separate identical sections
(3a…3n), the leads of which are interconnected. The secondary winding (4) of the power
transformer (1) is equipped with an auxiliary
winding (5), to which are connected the first
rectifier (6), the first filter (7) and a voltage
stabilizer (8), connected in series. In series
with the secondary winding (4) of the power
transformer (1) is connect the primary winding
(2a) of an instrument transformer (2), to the
secondary winding (2b) of which are connected the second rectifier (9) and the second filter (10), connected in series. The installation
further comprises n measuring voltage dividers (11a…11n), n reference voltage dividers
(12a…12n), n comparators (13a…13n) and n
relays (14a…14n). The leads of the additional
sections (3a…3n) of the primary winding of
the power transformer (1) are connected with
the beginning of the main section (3) of the
primary winding of the power transformer
(1) through the normally open contacts
(14aK…14nK) of the n relays (14a…14n).
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Установка для изменения величины
напряжения переменного тока
Изобретение относится к области электротехники, а именно к установкам для изменения величины напряжения переменного тока, и может быть использовано в системах
питания потребителей электроэнергией.
Установка для изменения величины напряжения переменного тока содержит силовой трансформатор (1) с первичной и
вторичной (4) обмотками. Первичная обмотка силового трансформатора (1) состоит из основной (3) и n дополнительных отдельных одинаковых секций (3a…3n), выводы которых соединены между собой.
Вторичная обмотка (4) силового трансформатора (1) снабжена вспомогательной
обмоткой (5), к которой подключены после-
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довательно соединенные первый выпрямитель (6), первый фильтр (7) и стабилизатор напряжения (8). Последовательно со
вторичной обмоткой (4) силового трансформатора (1) подключена первичная обмотка (2a) измерительного трансформатора (2), ко вторичной обмотке (2b) которого
подключены последовательно соединенные второй выпрямитель (9) и второй
фильтр (10). Установка также содержит n
измерительных делителей напряжения
(11a…11n), n опорных делителей напряжения (12a…12n), n компараторов (13a…13n)
и n реле (14a…14n). Выводы дополнительных секций (3a…3n) первичной обмотки
силового трансформатора (1) соединены
с началом основной секции (3) первичной
обмотки силового трансформатора (1)
через нормально-разомкнутые контакты
(14aK…14nK) n реле (14a…14n).

Instalaţia pentru transportul energiei electrice
constă din două sisteme de transport al energiei electrice identice, fiecare din ele conţinând primul (1, 5) şi al doilea (2, 6) transformatoare coborâtoare, unite consecutiv printr-o
linie aeriană de transport al energiei electrice
cu două conductoare (3a-3c, 3b-3d; 4a-4c,
4b-4d). Înfăşurările primare ale transformatoarelor (1, 5) sunt unite în paralel între ele. Între
începuturile înfăşurărilor secundare ale transformatoarelor (1, 5) şi primele conductoare
(3a-3c, 4a-4c) este conectat câte un releu similar de curent (7, 8), cu curentul de decuplare mai mic decât curentul de cuplare de cel
puţin 2,5 ori. În primul sistem de transport al
energiei electrice al doilea conductor (3b-3d)
este unit cu sfârşitul înfăşurării secundare a
transformatorului (1) prin cele de-a doilea
contacte normal-închise ale primului comutator de tensiune înaltă (9), şi acelaşi sfârşit al
înfăşurării secundare este unit prin primele
contacte normal-deschise (9c) ale comutatorului (9) cu începutul înfăşurării secundare a
transformatorului (5). Începutul înfăşurării
primare a transformatorului (2) este unit cu
sfârşitul înfăşurării primare a transformatorului
(6) printr-un divizor de înaltă tensiune (10), la
ieşirile căruia sunt conectate un măsurător
numeric de tensiune (11), un convertor analogic-numeric (12) şi un al doilea comutator de
tensiune înaltă (13), unite consecutiv. Sfârşitul
înfăşurării primare a transformatorului (2) şi
începutul înfăşurării primare a transformatorului (6) sunt unite prin contactele normaldeschise (13a) ale comutatorului (13). Izolatoarele, de care sunt suspendate conductoarele (3a-3c, 3b-3d; 4a-4c, 4b-4d) în ambele
sisteme de transport al energiei electrice, sunt
calculate pentru o tensiune 2U1.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(21)
(51)

(22)
(71)
(72)
(54)
(57)
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a 2011 0071 (13) A2
Int. Cl.: H02J 3/00 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
H02J 3/46 (2006.01)
H02J 3/06 (2006.01)
2011.07.05
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
ANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir,
MD; POSTOLATI Vitalie, MD
Instalaţie pentru transportul energiei electrice
Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii,
şi anume la instalaţiile pentru transportul
energiei electrice şi poate fi utilizată în sistemele de alimentare a consumatorilor cu energie electrică.

Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Electric power transmission plant
The invention relates to the field of electrical
engineering, namely to electric power transmission plants, and can be used in systems
for electric power supply of consumers.
The electric power transmission plant consists
of two identical electric power transmission
systems, each of which contains the first
(1, 5) and second (2, 6) step-down transformers, connected in series by a double-wire air
power line (3a-3c, 3b-3d; 4a-4c, 4b-4d). The
primary windings of transformers (1, 5) are interconnected in parallel. Between the beginnings of the secondary windings of transfor-

INVENŢII
mers (1, 5) and the first wires (3a-3c, 4a-4c) is
inclu-ded one identical current relay (7, 8) with
a current release less than the operating current of at least 2.5 times. In the first electric
power transmission system the second wire
(3b-3d) is connected to the end of the secondary winding of the transformer (1) through
the second normally closed contacts of the
first high-voltage switch (9), and the same end
of the secondary winding is connected
through the first normally open contacts (9c)
of the switch (9) to the beginning of the secondary winding of the transformer (5). The
beginning of the primary winding of the transformer (2) is connected to the end of the primary winding of the transformer (6) though a
high-voltage divider (10), to the outputs of
which are connected serially connected a digital voltage meter (11), an analog-to-digital
converter (12) and a second high-voltage
switch (13). The end of the primary winding of
the transformer (2) and the beginning of the
primary winding of the transformer (6) are
connected through the normally-open contacts (13a) of the switch (13). The insulators,
on which are suspended the wires (3a-3c, 3b3d; 4a-4c, 4b-4d) in the two electric power
transmission systems are calculated for a
voltage 2U1.
Claims: 2
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Установка для передачи электроэнергии
Изобретение относится к области электротехники, а именно к установкам для передачи электроэнергии, и может быть использовано в системах питания потребителей электроэнергией.
Установка для передачи электроэнергии
состоит из двух одинаковых систем передачи электроэнергии, каждая из которых
содержит первый (1, 5) и второй (2, 6) понижающие трансформаторы, соединенные
последовательно двухпроводной воздушной линией электропередачи (3a-3c, 3b-3d;
4a-4c, 4b-4d). Первичные обмотки трансформаторов (1, 5) соединены параллельно
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между собой. Между началами вторичных
обмоток трансформаторов (1, 5) и первыми
проводами (3a-3c, 4a-4c) включено по одному одинаковому токовому реле (7, 8) с
током отпускания меньше тока срабатывания не менее чем в 2,5 раза. В первой системе передачи электроэнергии второй
провод (3b-3d) соединен с концом вторичной обмотки трансформатора (1) через
вторые нормально-замкнутые контакты
первого высоковольтного переключателя
(9), и тот же конец вторичной обмотки соединен через первые нормально-разомкнутые контакты (9с) переключателя (9) с
началом вторичной обмотки трансформатора (5). Начало первичной обмотки трансформатора (2) соединено с концом первичной обмотки трансформатора (6) через
высоковольтный делитель напряжения (10),
к выходам которого подключены последовательно соединенные цифровой измеритель напряжения (11), аналого-цифровой
преобразователь (12) и второй высоковольтный переключатель (13). Конец первичной обмотки трансформатора (2) и начало первичной обмотки трансформатора
(6) соединены через нормально-разомкнутые контакты (13а) переключателя (13).
Изоляторы, на которых подвешены провода (3a-3c, 3b-3d; 4a-4c, 4b-4d) в обеих системах передачи электроэнергии рассчитаны на напряжение 2U1.
П. формулы: 2
Фиг.: 1
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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(11)
(51)

4192 (13) B2
Int. Cl.: A23K 1/06 (2006.01)
C12F 3/10 (2006.01)
A23L 1/302 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
(21) a 2011 0034
(22) 2011.04.15
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor,
MD; PORUBIN Diana, MD
(54) Procedeu de obţinere a suplimentului
furajer cu conţinut de vitamina B12
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere
a suplimentului furajer cu conţinut de vitamina B12 din borhoturi.
Procedeul, conform invenţiei, prevede fermentarea anaerobă a borhotului în prezenţa
compuşilor complecşi ai cobaltului, separarea fazei solide şi lichide, tratarea fazei
lichide cu diatomit în cantitate de 0,5…1,0 g/l
cu filtrarea şi deshidratarea ulterioară a
acestuia.
Se utilizează diatomit cu conţinut de SiO2 de
82…86% şi suprafaţa activă specifică de
2
adsorbţie de 55…60 m /g.
Rezultatul constă în recuperarea vitaminei
B12 din faza lichidă.
Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for producing a feed supplement
containing vitamin B12
The invention relates to a process for producing a feed supplement containing vitamin B12
from vinasse.
The process, according to the invention, provides for the anaerobic fermentation of vinasse in the presence of cobalt complex
compounds, separation of the solid and liquid
phase, and treatment of the liquid phase with
diatomite in the amount of 0.5…1.0 g/l with
subsequent filtration and dehydration thereof.
It is used diatomite with the content of SiO2
of 82…86% and the specific active adsorp2
tion surface of 55…60 m /g.
The result consists in the recovery of vitamin
B12 from the liquid phase.
Claims: 2

(57)

Способ получения кормовой добавки,
содержащей витамин B12
Изобретение относится к способу получения кормовой добавки, содержащей витамин В12 из барды.
Способ, согласно изобретению, предусматривает анаэробное сбраживание
барды в присутствии комплексных соединений кобальта, разделение твердой и
жидкой фазы, обработку жидкой фазы
диатомитом в количестве 0,5…1,0 г/л с
последующим его фильтрованием и обезвоживанием.
Используется диатомит с содержанием
SiO2 82…86% и удельной активной ад2
сорбционной поверхностью 55…60 м /г.
Результат состоит в рекуперации витамина B12 из жидкой фазы.
П. формулы: 2

(11)
(51)

4193 (13) B1
Int. Cl.: A61D 19/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A61P 15/08 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)
(21) a 2012 0056
(22) 2012.06.22
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA
AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) ŢURCANU Ştefan, MD; GULEA Aurelian,
MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; ROŞCA
Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BÂRCĂ
Maria, MD; DIDILICĂ Ina, MD
(54) Stimulator al spermatogenezei la cocoşi
(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, în
special la reproducerea animalelor agricole şi
poate fi utilizată pentru stimularea spermatogenezei la cocoşi.
Conform invenţiei, compusul coordinativ al
zincului şi seleniului cu formula generală
[Zn(HSeO3)2⋅2H2O] se utilizează în calitate
de stimulator al spermatogenezei la cocoşi,
fiind administrat sub formă de soluţie ce
conţine 0,036…0,042 mg/ml de compus, per
os, câte 1 ml pe zi, timp de 35 zile.
Revendicări: 1

*
*

(54)

*

*
*

*
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(54)
(57)

INVENTIONS

Stimulator of spermatogenesis in cocks
The invention relates to veterinary medicine,
particularly to breeding of farm animals and
can be used for stimulation of spermatogenesis in cocks.
According to the invention, the coordination
compound of zinc and selenium with the
general formula [Zn(HSeO3)2⋅2H2O] is used
as a stimulator of spermatogenesis in cocks,
administered in the form of solution containing 0.036…0.042 mg/ml of compound, per
os, 1 ml a day, for 35 days.

(57)

Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la compuşi coordinativi polinucleari
de cupru biologic activi din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie.
Esenţa invenţiei constă în sinteza compusului nou tris{µ-[3,5-dibromo-2-hidroxibenziliden-4′-(piridin-2-il)-tiosemicarbazido(2-)] cupru} hidrat cu formula:

Br

Br

Claims: 1

O

*
(54)
(57)

N

* *
Стимулятор сперматогенеза у петухов
Изобретение относится к ветеринарной
медицине, в частности к размножению
сельскохозяйственных животных и может
быть использовано для стимулирования
сперматогенеза у петухов.
Согласно изобретению, координационное
соединение цинка и селена с общей формулой [Zn(HSeO3)2⋅2H2O] используется в
качестве стимулятора сперматогенеза у
петухов, применяемого в виде раствора,
содержащего 0,036…0,042 мг/мл соединения, per os, по 1 мл в день, в течение 35
дней.
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Compusul manifestă activitate antimicotică
faţă de Candida albicans şi poate găsi
aplicare în medicină şi medicina veterinară la
profilaxia şi tratamentul micozelor.
Revendicări: 2
Figuri: 2

П. формулы: 1

*
(11)
(51)

4194 (13) B1
Int. Cl.: C07C 47/55 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
A61K 31/055 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) a 2012 0009
(22) 2012.01.23
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) GULEA Aurelian, MD; CĂPĂŢÎNĂ Tatiana,
MD; CIUMACOV Iurie, MD; LOZAN-TÎRŞU
Carolina, MD; PETRENKO Petr, MD; CODIŢĂ
Gheorghe, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC
Valeriu, MD
(54) Compus coordinativ trinuclear al cuprului:
tris{µ-[3,5-dibromo-2-hidroxibenziliden-4'(piridin-2-il)-tiosemicarbazido(2-)]cupru}
hidrat, care manifestă activitate antimicotică faţă de Candida albicans
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(54)

(57)

* *
Trinuclear coordinative compound tris{µ[3,5-dibromo-2-hydroxybenzylidene-4'-(pyridin-2-yl)-thiosemicarbazido(2-)]copper} hydrate, exhibiting antifungal activity against
Candida albicans
The invention relates to chemistry and medicine, in particular to biologically active polynuclear coordinative compounds of copper
from the class of thiosemicarbazonates of
transition metals.
Summary of the invention consists in the
synthesis of a new compound tris{µ-[3,5dibromo-2-hydroxybenzylidene-4′-(pyridin-2-yl)thiosemicarbazido(2-)]copper}hydrate of the
formula:

INVENŢII
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Соединение проявляет противогрибковую
активность в отношении Candida albicans
и может найти применение в медицине и
ветеринарии для профилактики и лечения
микозов.

Br

Br
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Cu
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(57)

NH

S

Cu

. H2O

Br

O

4195 (13) B1
Int. Cl.: G07D 7/12 (2006.01)
H04M 1/21 (2006.01)
Br
Br
(21) a 2011 0043
(22) 2011.05.12
(71)(72)(73) VASILIEV Serghei, MD
The compound exhibits antifungal activity
(74) GLAZACEVA Galina
against Candida albicans and can be used in
(54) Procedeu de verificare a autenticităţii hârmedicine and veterinary medicine for the
tiilor de valoare şi dispozitiv pentru reprevention and treatment of mycoses.
alizarea acestuia (variante)
(57) Invenţia se referă la procedee şi dispozitive
Claims: 2
pentru verificarea autenticităţii diverselor hârFig.: 2
tii de valoare şi poate fi utilizată pentru de*
terminarea autenticităţii bancnotelor, docu* *
mentelor financiare, buletinelor de identitate
Трехядерное координационное соединение
меди:
трис{µ-[3,5-дибром-2şi a altor documente importante.
гидроксибензилиден-4'-(пиридин-2-ил)Procedeul de verificare a autenticităţii hârtiiтиосемикарбазидо(2-)]-медь}
гидрат,
lor de valoare constă în încercarea de control
проявляющий противогрибковую акpreliminar prin utilizarea în calitate de eleтивность в отношении Candida albicans
ment de protecţie a unui semn al texturii hârИзобретение относится к химии и медиtiei şi stocarea în baza de date a semnelor
цине, а именно к биологически активным
de referinţă, iluminarea hârtiei de valoare cu
полиядерным координационным соединеun
flux de lumină, care trece de la o sursă de
ниям меди класса тиосемикарбазонатов
lumină
la un receptor, înregistrarea semnului
переходных металлов.
texturii
hârtiei, compararea rezultatului înreСущность изобретения заключается в синgistrării
cu semnul de referinţă din baza de
тезе нового соединения трис{µ-[3,5-дибромdate
a
semnelor
de referinţă. În calitate de
2-гидроксибензилиден-4′-(пиридин-2-ил)element
de
protecţie
se utilizează o imagine
тиосемикарбазидо(2-)]медь} гидрата форîn
forma
unei
proiecţii
pe receptor de deseмулы:
ne, formate de cele mai apropiate 1…6 straturi de fibre ale texturii interioare a hârtiei, a
Br
porţiunii de control selectate preventiv.
Dispozitivul, conform primei variante, este
executat în formă de telefon mobil, corpul căBr
ruia este format din două părţi, unite printr-o
O
N
Cu
N
articulaţie. În diferite părţi ale corpului sunt
N
S
amplasate opus o sursă de lumină şi un reHN
ceptor.
NH
. H2O
N
Br
N
Dispozitivul, conform variantei a doua, este
S
N
O
executat în formă de telefon mobil, format
S
Cu
Cu
NH
dintr-un corp integru, pe care sunt amplasate
O N
N
N
Br
alăturat o sursă de lumină şi un receptor.
Dispozitivul este dotat cu un mijloc de strânBr
Br
gere a hârtiei de valoare la receptor şi reflectare a fluxului de lumină emis de sursa de
lumină spre receptor.
O

(54)

П. формулы: 2
Фиг.: 2
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(11)
(51)
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(54)

(57)
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Receptorul este executat în formă de fotodetector plan.

(54)

Revendicări: 13
Figuri: 5

(57)

*
* *
Method for authentication of securities
and device for implementation thereof
(embodiments)
The invention relates to methods and devices
for authentication of various securities and
may be used to determine the authenticity of
banknotes, financial documents, identity
cards and other important documents.
The method for authentication of securities
consists in the pre-control test by using as a
protective element a paper texture sign and
storage in the database of reference signs,
translucence of security with a light flux that
passes from a light source to a receiver, registration of paper texture sign, comparison of
registration result with the reference sign in
the database of reference signs. As a protective element is used an image as a projection
on the receiver of patterns formed by the
closest 1…6 layers of fibers of the paper inside texture, of the pre-selected control site.
The device, according to the first embodiment, is designed as a mobile phone, whose
body is made up of two parts, connected by
an articulation. In different parts of the body
are oppositely located a light source and a
receiver.
The device, according to the second embodiment, is designed as a mobile phone, consisted of a solid body, on which are near located a light source and a receiver. The device is provided with a means for pressing
the security to the receiver and for reflecting
the light flux emitted by the light source to the
receiver.
The receiver is made in the form of a flat
photosensor.
Claims: 13
Fig.: 5

П. формулы: 13
Фиг.: 5

*
*
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Способ проверки подлинности ценных
бумаг и устройство для его реализации
(варианты)
Изобретение относится к способам и устройствам для проверки подлинности различных ценных бумаг и может быть использовано для определения подлинности банкнот, финансовых документов,
удостоверений личности и других важных
документов.
Способ проверки подлинности ценных бумаг состоит в предварительном контрольном тестировании путем использования в
качестве защитного элемента признака
текстуры бумаги и сохранении в базе данных эталонных признаков, просвечивании
ценной бумаги световым потоком, который проходит от источника света к приемному устройству, регистрировании признака текстуры бумаги, сравнивании результата регистрации с эталонным признаком из базы данных эталонных признаков. В качестве защитного элемента используют изображение в виде проекции
на приемное устройство узоров, образованных ближайшими 1…6 слоями волокон
внутренней текстуры бумаги, заранее выбранного контрольного участка.
Устройство, согласно первому варианту,
выполнено в виде мобильного телефона,
корпус которого состоит из двух частей,
соединенных шарниром. В разных частях
корпуса противоположно расположены
источник света и приемное устройство.
Устройство, согласно второму варианту,
выполнено в виде мобильного телефона,
состоящего из цельного корпуса, на котором рядом расположены источник света и
приемное устройство. Устройство снабжено средством для прижатия ценной бумаги к приемному устройству и отражения
светового потока, излучаемого источником света к приемному устройству.
Приемное устройство выполнено в виде
плоского фотосенсора.

*
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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578 (13) Y
Int. Cl.: A01G 13/10 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
(21) s 2011 0199
(22) 2011.12.21
(71)(73) INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR
ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD
(72) GORBAN Victor, MD; CHICU Boris, MD;
URSU Radu, MD
(54) Dispozitiv de dozare a materialului biologic
(57) Invenţia se referă la domeniul agriculturii, în
special, la dispozitivele de dozare a materialului biologic în recipiente, utilizate la protecţia culturilor agricole.
Dispozitivul de dozare a materialului biologic
include o bază (1) cu un suport (2), pe care
în partea de sus sunt montate un disc imobil
(10) şi un disc mobil, unit cu un variator (4),
care este activat de un motor electric (3). În
discul mobil, la marginea lui, este executată
o gaură străpunsă, în care este instalat gâtul
buncărului (5). Capătul gâtului buncărului (5)
este amplasat într-o canelură circulară (9),
executată pe marginea discului imobil (10),
cu posibilitatea alunecării în ea. În canelura
circulară (9) sunt executate găuri peste
fiecare 5°, la care sunt unite nişte furtunuri
flexibile (11). În partea de jos a suportului (2)
este amplasată o placă fixă (12) cu găuri
străpunse, în care sunt fixate părţile opuse
ale furtunurilor (11), iar capetele lor sunt
amplasate în recipiente (15) pentru materialul biologic, care sunt amplasate într-o
matrice (16). Contactul exact al capetelor
furtunurilor (11) cu recipientele (15) este
asigurat de un mecanism montat în partea
de jos a suportului (2), care include un arc
(13) şi un mâner cu excentric (14).

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)
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*
* *
Biological material dispensing device
The invention relates to the field of agriculture, in particular to devices for dispensing
biological material in containers, used for the
protection of crops.
The biological material dispensing device
comprises a base (1) with a stand (2), on
which in the upper part are mounted a fixed
disk (10) and a mobile disk coupled with a
variator (4), which is driven by an electric
motor (3). In the mobile disk, on its edge, is
made a through hole, in which is installed the
throat of the hopper (5). The end of the hopper (5) throat is placed in an annular groove

(9), made on the edge of the fixed disk (10),
with the possibility of sliding into it. In the annular groove (9) are made holes every 5, to
which are attached flexible hoses (11). In the
lower part of the stand (2) is placed a fixed
plate (12) with through holes, in which are
fixed the opposite sides of hoses (11), and
their ends are placed in containers (15) for
biological material, which are located in a
matrix (16). The accurate contact of the ends
of hoses (11) with the containers (15) is provided by a mechanism mounted in the lower
part of the stand (2), which includes a spring
(13) and a lever with eccentric (14).
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Устройство для дозировки биологического материала
Изобретение относится к отрасли сельского хозяйства, в частности, к устройствам для дозировки биологического материала в контейнеры, применяемые для
защиты сельскохозяйственных культур.
Устройство для дозировки биологического
материала включает основание (1) со
стойкой (2), на которой в верхней части
смонтированы неподвижный диск (10) и
мобильный диск, соединенный с вариатором (4), который приводится в действие
электрическим двигателем (3). В мобильном диске, на его краю, выполнено сквозное отверстие, в котором установлено
горло бункера (5). Конец горла бункера (5)
размещен в кольцевой канавке (9), выполненной на краю неподвижного диска
(10), с возможностью скольжения в ней. В
кольцевой канавке (9) выполнены отверстия через каждые 5°, к которым присоединены гибкие шланги (11). В нижней части стойки (2) расположена неподвижная
пластина (12) со сквозными отверстиями,
в которых закреплены противоположные
части шлангов (11), а их концы размещены в контейнерах (15) для биологического
материала, которые расположены в матрице (16). Точный контакт концов шлангов
(11) с контейнерами (15) обеспечивается
механизмом, смонтированным в нижней
части стойки (2), который включает пружину (13) и рычаг с эксцентриком (14).
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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The product, according to the invention, contains grape seed oil and a mixture of vegetable oils, consisting of linseed or rapeseed oil
and of sunflower or corn, or soybean oil, the
components being taken in the following ratio, mass %:
grape seed oil
2…16
mixture of vegetable oils
84…98,
at the same time the ratio of polyunsaturated
fatty acids -6 to -3 in the product is
(5…10):1.
The result of the invention consists in the
production of a food product with an optimum
ratio of polyunsaturated fatty acids.
Claims: 3

(11) 579 (13) Y
(51) Int. Cl.: A23D 9/00 (2006.01)
(21) s 2012 0051
(22) 2012.04.02
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) POPEL Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia,
MD; CROPOTOVA Janna, MD; SOBOLEVA
Inesa, MD
(74) ŞURGALSCHI Ecaterina
(54) Produs alimentar funcţional pe bază de
uleiuri vegetale
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
particular la un produs alimentar funcţional
pe bază de uleiuri vegetale.
Produsul, conform invenţiei, conţine ulei din
seminţe de struguri şi un amestec de uleiuri
vegetale constituit din ulei de in sau de rapiţă
şi din ulei de floarea-soarelui sau de porumb,
sau de soia, componentele fiind luate în
următorul raport, % mas.:
ulei din seminţe de struguri
216
amestec de uleiuri vegetale
8498,
totodată raportul acizilor graşi polinesaturaţi
-6 către -3 în produs constituie (510):1.
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea unui
produs alimentar cu un raport optimal al
acizilor graşi polinesaturaţi.
Revendicări: 3

(54)
(57)

*
* *
Food functional product on base of vegetable oils
The invention relates to the food industry, in
particular to a food functional product on
base of vegetable oils.

(54)
(57)

*
* *
Пищевой функциональный продукт на
основе растительных масел
Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к пищевому
функциональному продукту на основе
растительных масел.
Продукт, согласно изобретению, содержит
масло из семян винограда и смесь растительных масел, состоящую из льняного
или рапсового масла и из подсолнечного
или кукурузного, или соевого масла, компоненты взяты в следующем соотношении, масс. %:
масло из семян винограда
216
cмесь растительных масел
8498,
при этом соотношение жирных полиненасыщенных кислот -6 к -3 в продукте составляет (510):1.
Результат изобретения заключается в получении пищевого продукта с оптимальным соотношением жирных полиненасыщенных кислот.
П. формулы: 3

(11)
(51)

580 (13) Y
Int. Cl.: A61C 13/00 (2006.01)
A61C 13/225 (2006.01)
A61C 13/30 (2006.01)
(21) s 2012 0102
(22) 2012.07.19
(71)(72)(73) TOPALO Valentin, MD; CHELE Nicolae,
MD
(54) Metodă miniinvazivă de instalare timpurie
a implantelor dentare endoosoase în doi
timpi
(57) Invenţia se referă la stomatologie, în special
la implantologia dentară şi poate fi utilizată
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pentru instalarea miniinvazivă, timpurie a
implantelor dentare endoosoase.
Conform invenţiei revendicate, metoda se
efectuează în doi timpi, unde în primul timp
se extrag dinţii afectaţi, peste 48 săptămâni după vindecarea completă a gingiei
se efectuează ortopantograma, apoi cu freza
dentară gradată se penetrează fără turaţii
gingia şi conţinutul alveolei, cu frezele dentare de diferite dimensiuni se prepară locaşul
implantului în aşa fel ca diametrul ultimei
freze să fie cu 1,01,5 mm mai mic decât
diametrul implantului, se determină adâncimea locaşului, mărimea determinată se
compară cu datele de pe ortopantogramă, în
baza datelor obţinute se selectează un implant de tip şurub, implantul, în cazul absenţei dinţilor monoradiculari, se inserează în
centrul alveolei, în absenţa dinţilor molari
inferiori se inserează în alveola posterioară a
mandibulei şi în absenţa dinţilor molari
superiori – în alveola palatină, implantul se
instalează cu ajutorul cheii dinamometrice cu
o forţă de 3550 N/cm, în aşa fel ca el să
depăşească nivelul gingiei cu 1,0 mm, apoi
se înşurubează şurubul de acoperire, după
care în scop profilactic, timp de 57 zile se
administrează o terapie antiinflamatoare şi
se respectă regimul antiseptic al cavităţii
bucale, iar peste 34 luni de la instalarea
implantului pentru mandibulă şi peste 46
luni pentru maxilă se iniţiază al doilea timp
care constă în aceea că se decolează gingia
deasupra şurubului de acoperire printr-o
miniincizie, apoi şurubul se înlătură, cu o
forţă de 1015 N/cm se înşurubează un
conformator de gingie, care peste 23 min
se înlătură, se determină corectitudinea
instalării lui, după care în cavitatea implantului cu seringa se introduc 0,10,3 ml de
unguent Levomicol şi repetat se instalează
conformatorul de gingie.

*

(57)
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Claims: 1

(54)

(57)

Revendicări: 1

(54)

is carried out the orthopantogram, then with
a graduated dental cutter is penetrated without revolutions the gum and the alveolus
contents, with dental cutters of different sizes
is prepared the socket for the implant so that
the diameter of the last cutter may be
1.0…1.5 mm less than the diameter of the
implant, it is determined the depth of the
socket, the determined value is compared
with the orthopantogram data, on the basis of
the obtained data is chosen a screw-type implant, the implant, in the absence of singlerooted teeth, is installed in the center of the
alveolus, in the absence of lower molar teeth
is installed in the posterior alveolus of the jaw
and in the absence of upper molar teeth – in
the palatal alveolus, the implant is installed
by means of a dynamometric key of a force
of 35…50 N/cm so that it may 1.0 mm tower
above the gum, then it is tightened the closing screw, afterwards for prophylactic purpose, during 5…7 days is administered an
anti-inflammatory therapy and is complied
with the antiseptic regime of the oral cavity,
and in 3…4 months after the installation of
the implant for the lower jaw and after 4…6
months for the upper jaw is initiated the second stage consisting in that is detached the
gum above the closing screw by means of a
miniincision, then the screw is removed, with
a force of 10…15 N/cm is screwed a gum
former, which after 2…3 min is removed, is
determined the correctness of its installation,
afterwards into the implant cavity with a syringe are injected 0.1…0.3 ml of Levomecol
ointment and is reinstalled the gum former.

* *
Method for minimally invasive, early installation of intraosseous dental implants
in two stages
The invention relates to dentistry, particularly
to dental implantology and can be used for
minimally invasive, early installation of intraosseous dental implants.
According to the invention, the method is carried out in two stages, where in the first stage
are removed the affected teeth, in 4…8
weeks after the complete healing of the gum

*
* *
Малоинвазивный метод раннего установления зубных внутрикостных имплантатов в два приема
Изобретение относится к стоматологии, в
частности к зубной имплантологии и может быть использовано для малоинвазивного, раннего установления зубных внутрикостных имплантатов.
Согласно заявленному изобретению, метод осуществляют в два приема, где при
первом приеме извлекают пораженные
зубы, через 48 недель после полного
заживления десны выполняют ортопантомограмму, затем градуированной зубной
фрезой без оборотов проникают через
десну и содержимое альвеолы, зубными
фрезами разных величин препарируют

INVENŢII
гнездо для имплантата таким образом,
чтобы диаметр последней фрезы был на
1,01,5 мм меньше, чем диаметр имплантата, определяют глубину гнезда, определенную величину сравнивают с данными ортопантомограммы, на основе полученных данных выбирают имплантат
типа шурупа, имплантат, в случае отсутствия однокорневых зубов, устанавливают
по центру альвеолы, при отсутствии нижних коренных зубов устанавливают в заднюю альвеолу челюсти и при отсутствии
верхних коренных зубов – в небную альвеолу, имплантат устанавливают при помощи динамометрического ключа силой в
3550 Н/см таким образом, чтобы он возвышался над десной на 1,0 мм, затем завинчивают закрывающий шуруп, после чего с профилактической целью в течение
57 дней применяют противовоспалительное лечение и соблюдают антисептический режим полости рта, а через 34
месяца после установления имплантата
для нижней челюсти и после 46 месяцев для верхней челюсти инициируют
второй прием, который состоит в том, что
отделяют десну над закрывающим шурупом при помощи миниразреза, затем шуруп удаляют, силой в 1015 Н/см закручивают формирователь десны, который
после 23 мин удаляют, определяют
правильность его установления, после чего в полость имплантата шприцом вводят
0,10,3 мл мази Левомиколь и повторно
устанавливают фор-мирователь десны.
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şi regională, se fixează muşchiul rect superior, se incizează conjunctiva la nivelul limbului
şi corneea, la nivelul orelor 10.0014.00,
apoi la nivelul marginii pupilei se efectuează
patru incizii ce corespund orelor 09.00,
12.00, 15.00 şi 18.00, fiecare cu o lungime
de 2 mm, se efectuează capsulorexisul anterior, se înlătură nucleul cristalinului, se efectuează lavajul maselor cristaline, se implantează cristalinul artificial de camera
posterioară, se suturează corneea şi se reface camera anterioară prin introducerea
soluţiei fiziologice sterile, apoi se suturează
conjunctiva, iar în spaţiul subconjunctival se
introduce un antibiotic şi un remediu corticosteroid, după care se eliberează muşchiul
rect superior.
Revendicări: 1

(54)

(57)

П. формулы: 1

(11) 581 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61F 9/007 (2006.01)
(21) s 2012 0104
(22) 2012.07.20
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) JERU Ion, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de tratament al cataractei senile
asociate cu sindrom pseudoexfoliativ
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oftalmologie şi poate fi utilizată pentru tratamentul cataractei senile asociate cu sindrom
pseudoexfoliativ.
Conform invenţiei, metoda revendicată constă
în aceea că se efectuează anestezia locală

*
* *
Method for treatment of senile cataract
associated with pseudoexfoliative syndrome
The invention relates to medicine, in particular to ophthalmology and can be used for the
treatment of senile cataract associated with
pseudoexfoliative syndrome.
According to the invention the claimed method consists in that it is carried out the local
and regional anesthesia, is fixed the superior
rectus muscle, is incised the conjunctiva at
the limbus level and cornea at the level of
10.00…14.00 o’clock, then at the level of the
pupil edge are performed four incisions
which corresponds to 09.00, 12.00, 15.00
and 18.00 o’clock, each of a length of 2 mm,
is carried out the anterior capsulorhexis, is
removed the nucleus of lens, is performed
the lavage of lenticular masses, is implanted
an artificial lens to the posterior chamber, is
sutured the cornea and is restored the anterior chamber by introducing sterile saline,
and then is sutured the conjunctiva, and in
the subconjunctival space is introduced an
antibiotic and a corticosteroid agent, then is
released the superior rectus muscle.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод лечения старческой катаракты,
ассоциированной с псевдоэксфолиативным синдромом
Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии и может быть использовано для лечения старческой ката-
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ракты, ассоциированной с псевдоэксфолиативным синдромом.
Согласно изобретению заявленный метод
состоит в том, что осуществляют местную
и региональную анестезию, фиксируют
прямую верхнюю мышцу, разрезают конъюнктиву на уровне лимба и роговицу на
уровне 10.0014.00-ти часов, затем на
уровне края зрачка осуществляют четыре
разреза, которые соответствуют 09.00,
12.00, 15.00 и 18.00-ти часам, каждый
длинной 2 мм, выполняют передний капсулорексис, удаляют хрусталиковое ядро,
выполняют лаваж хрусталиковых масс,
имплантируют искусственный хрусталик
за заднюю камеру, ушивают роговицу и
восстанавливают переднюю камеру путем
введения стерильного физиологического
раствора, затем ушивают конъюнктиву, а
в подконъюнктивальное пространство
вводят антибиотик и кортикостероидное
средство, после чего освобождают прямую верхнюю мышцу.

INVENTIONS
a doua şedinţă de iradiere se aplică 13
picături de suspensie menţionată, după care
se efectuează a treia şedinţă de iradiere în
acelaşi regim, metoda de profilaxie se efectuează de 25 ori pe an.
Revendicări: 1

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

582 (13) Y
Int. Cl.: A61N 5/067 (2006.01)
A61K 6/027 (2006.01)
A61K 6/04 (2006.01)
(21) s 2012 0100
(22) 2012.07.09
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) SPINEI Aurelia, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de profilaxie a cariei dentare la
copii cu dizabilităţi intelectuale
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
stomatologie şi poate fi utilizată pentru
profilaxia cariei dentare la copii cu dizabilităţi
intelectuale.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se iradiază repetat suprafeţele dinţilor cu radiaţie
laser cu lungimea de undă de 0,850,98
m, frecvenţa de 20003000 Hz, puterea
impulsului de 5 W, timp de 3060 s, iar pe
suprafaţa iradiată se aplică un preparat
pentru fluorizarea profundă a smalţului şi
dentinei, care include o soluţie ce conţine
ioni de fluor (F-) şi de cupru (Cu2+), precum şi
o suspensie ce conţine hidroxid de calciu
microdispersat în apă distilată, totodată după
prima iradiere pe suprafaţa iradiată se aplică
13 picături de soluţie menţionată, iar după
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*
* *
Method for preventing the dental caries in
children with intellectual disabilities
The invention relates to medicine, in particular to dentistry and can be used for the prevention of dental caries in children with intellectual disabilities.
Summary of the invention consists in the fact
that the teeth surfaces are repeatedly irradiated with laser radiation of a wavelength of
0.85…0.98 µm, a frequency of 2000…3000
Hz, a pulse power of 5 W, for 30…60 sec,
and on the irradiated surface is applied a
drug for deep fluoridation of enamel and dentin, which includes a solution containing fluorine (F-) and copper (Cu2+) ions, as well as a
suspension, containing finely dispersed calcium hydroxide in distilled water, at the same
time after the first irradiation on the irradiated
surface are applied 1…3 drops of said solution, and after the second course of irradiation are applied 1…3 drops of the same suspension, after which is carried out the third
course of irradiation in the same regime, the
preventive course is carried out 2…5 times a
year.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод профилактики кариеса зубов у
детей с интеллектуальной недостаточностью
Изобретение относится к медицине, в частности к стоматологии и может быть использовано для профилактики кариеса зубов у детей с интеллектуальной недостаточностью.
Сущность изобретения состоит в том, что
поверхности зубов многократно облучают
лазерным излучением длиной волны
0,850,98 мкм, частотой 20003000 Гц,
мощностью импульса 5 Вт, в течение
3060 сек., а на облученную поверхность
наносят препарат для глубокого фторирования эмали и дентина, который включает
раствор, содержащий ионы фтора (F-) и
меди (Cu2+), а также суспензию, которая
содержит мелкодисперсную гидроокись
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кальция в дистиллированной воде, при
этом после первого облучения на облученную поверхность наносятся 13 капли
упомянутого раствора, после второго курса облучения наносятся 13 капли той же
суспензии, после чего проводится третий
курс облучения в том же режиме, профилактический курс проводится 25 раз в
году.

The batch-type mixer comprises a body (1)
with semi-cylindrical bottom, mounted on
supports (10), in the front walls of which is
mounted a shaft (3) with mixing members,
made in the form of radial rods (2). On the
ends of the shaft (3) are fixed radial scrapers
(9). On the radial rods (2) are fixed longitudinal rods (4), and on the ends of the radial
rods (2) are mounted longitudinal scrapers.
The radial rods (2) are made in the form of
arc and oriented with the concave part to the
rotation direction of the shaft (3), forming an
angle of attack less than 90, and the longitudinal scrapers contain knives (7) with an
angle of attack equal to 30, mounted on the
front part of the radial rods (2) through elastic
elements (6) and longitudinal bars (5).

П. формулы: 1

(11) 583 (13) Y
(51) Int. Cl.: B01F 7/02 (2006.01)
(21) s 2012 0084
(22) 2012.06.11
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) ANDRIEVSCHI Serghei, MD; LOZAN Alexandr,
MD
(54) Malaxor cu acţiune ciclică
(57)
Invenţia se referă la industria construcţiilor
de maşini, în special la malaxoare, şi poate fi
utilizată la prepararea amestecurilor uscate,
semiuscate de mortar şi de beton plastic sau
vârtos.
Malaxorul cu acţiune ciclică conţine un corp
(1) cu fund semicilindric, instalat pe nişte suporturi (10), în pereţii frontali ai căruia este
montat un arbore (3) cu organe de amestecare, executate în formă de bare radiale (2).
La capetele arborelui (3) sunt fixate răzuitoare radiale (9). Pe barele radiale (2) sunt fixate nişte bare longitudinale (4), iar pe capetele
barelor radiale (2) sunt montate răzuitoare
longitudinale. Barele radiale (2) sunt executate în formă de arc şi sunt orientate cu partea concavă în direcţia de rotire a arborelui
(3), formând un unghi de atac mai mic de
90, iar răzuitoarele longitudinale conţin nişte
cuţite (7) cu un unghi de atac egal cu 30, fixate pe partea frontală a barelor radiale (2)
prin intermediul unor elemente elastice (6) şi
al unor plăci longitudinale (5).
Revendicări: 1
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Batch-type mixer
The invention relates to mechanical engineering industry, in particular to mixers, and
can be used for preparation of dry, semi-dry,
mortar and concrete plastic or rigid mixes.

Claims: 1
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Смеситель циклического действия
Изобретение относится к машиностроению, в частности к смесителям, и может
быть использовано для приготовления сухих, полусухих растворных и бетонных
пластичных или жестких смесей.
Смеситель циклического действия содержит установленный на опорах (10) корпус
(1) с полуцилиндрическим дном, в торцевых стенах которого смонтирован вал (3) с
перемешивающими органами, выполненными в виде радиальных стержней (2). На
концах вала (3) закреплены радиальные
скребки (9). На радиальных стержнях (2)
закреплены продольные стержни (4), а на
концах радиальных стержней (2) смонтированы продольные скребки. Радиальные
стержни (2) выполнены в виде дуги и ориентированы вогнутой частью в сторону
вращения вала (3), образуя угол атаки
меньше 90, а продольные скребки содержат ножи (7) с углом атаки равным 30,
закрепленные на торцевой стороне радиальных стержней (2) посредством эластичных элементов (6) и продольных планок (5).
П. формулы: 1
Фиг.: 5
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(54)
(57)

(11) 584 (13) Y
(51) Int. Cl.: B65G 15/28 (2006.01)
(21) s 2012 0083
(22) 2012.06.11
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) ANDRIEVSCHI Serghei, MD; BRAGUŢA
Eugeniu, MD
(54) Conveier cu bandă
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini, în special la conveiere cu bandă, şi
poate fi utilizată la transportarea sub un
unghi mare faţă de orizont a materialelor friabile uscate, semiuscate şi umede şi a încărcăturilor în bucăţi.
Conveierul cu bandă conţine o ramă (1), pe
care sunt montate un tambur de acţionare (2)
şi un tambur de întindere (3), pe care este
amplasată o bandă (4), ce se sprijină pe nişte
role de sprijin superioare (5) şi inferioare (6),
un mecanism de acţionare a conveierului şi o
pâlnie de încărcare (8). Pe suprafaţa de lucru
a benzii (4) sunt executate nişte nervuri longitudinale (9) triunghiulare în secţiune. Marginea inferioară transversală a pâlniei de încărcare (8) este executată cu profil identic profilului nervurilor longitudinale (9). În zona pâlniei
de încărcare (8) sunt montate nişte role de
sprijin cilindrice orizontale, iar la ieşirea din
zona pâlniei de încărcare (8) în zona centrală
a benzii (4) sunt montate de asemenea role
de sprijin cilindrice orizontale (11), şi sub părţile laterale ale benzii (4) sunt montate role de
sprijin cilindrice înclinate (10). Tamburul de
acţionare (2) este executat cu suprafaţă bombată, iar la părţile lui laterale sunt fixate de
ramă (1) nişte jgheaburi de direcţionare (7).
Revendicări: 1
Figuri: 7
*
*
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Belt conveyor
The invention relates to mechanical engineering, in particular to belt conveyors, and
can be used for transportation at a wide angle relative to the horizon of dry bulk, semidry and wet materials and lump goods.
The belt conveyor comprises a frame (1), on
which are mounted a drive roll (2) and a tension roll (3), on which is placed a belt (4),
based on upper (5) and lower (6) roller bearings, a conveyor drive and a loading hopper
(8). On the working surface of the belt (4) are
made longitudinal ribs (9) in the form of a triangle in cross section. The lower transverse
edge of the loading hopper (8) is made with a
profile identical to the profile of the longitudinal ribs (9). In the zone of the loading hopper
(8) are mounted horizontal cylindrical roller
bearings, and at the outlet from the area of
the loading hopper (8) in the central zone of
the belt (4) are also mounted horizontal cylindrical roller bearings (11), and under the
side faces of the belt (4) are mounted inclined cylindrical roller bearings (10). The
drive roll (2) is made barrel-shaped, and on
its side faces are fixed to the frame (1) guide
trays (7).
Claims: 1
Fig.: 7

(54)
(57)

*
* *
Ленточный конвейер
Изобретение относится к машиностроению, в частности к ленточным конвейерам, и может быть использовано для
транспортировки под большим углом относительно горизонта сухих сыпучих, полусухих и влажных материалов и кусковых
грузов.
Ленточный конвейер содержит раму (1),
на которой установлены приводной барабан (2) и натяжной барабан (3), на которых размещена лента (4), опирающаяся
на верхние (5) и нижние (6) роликоопоры,
привод конвейера и загрузочную воронку
(8). На рабочей поверхности ленты (4) выполнены продольные ребра (9) в виде
треугольника в разрезе. Нижняя поперечная кромка загрузочной воронки (8) выполнена с профилем, идентичным профилю продольных ребер (9). В зоне загрузочной воронки (8) смонтированы цилиндрические горизонтальные роликоопоры, а
на выходе из зоны загрузочной воронки
(8) в центральной зоне ленты (4) смонтированы также цилиндрические горизон-
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тальные роликоопоры (11), и под боковыми сторонами ленты (4) смонтированы
цилиндрические наклонные роликоопоры
(10). Приводной барабан (2) выполнен
бочкообразным, а по его боковым сторонам закреплены к раме (1) направляющие
лотки (7).

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 7

Method for quantitative determination of
flavonoids in vegetable raw material
The invention relates to the pharmaceutical
field, in particular to a method for quantitative
determination of flavonoids in vegetable raw
material.
According to the claimed method, it is carried
out the extraction of vegetable raw material
with 70…75% ethanol, treatment with aluminum chloride, photometric determination of
the optical density of the extract and calculation of the amount of flavonoids, and prior to
ethanol extraction the raw material is extracted with chloroform, then the chloroform
is decanted, and the solid phase is dried, at
the same time the optical density of the extract is determined at 404 nm and the thickness of the absorbed layer of 0.1 cm, and the
amount of flavonoids is expressed through
the amount of quercitin.
Claims: 1

(11)
(51)

585 (13) Y
Int. Cl.: C07D 311/32 (2006.01)
G01N 25/14 (2006.01)
G01N 21/75 (2006.01)
(21) s 2012 0065
(22) 2012.04.13
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) VALICA Vladimir, MD; FILIPPOV Mihail, MD;
ŞEPELI Diana, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Procedeu de determinare cantitativă a
flavonoizilor în materia primă vegetală
(57) Invenţia se referă la domeniul farmaceutic, în
special la un procedeu de determinare cantitativă a flavonoizilor în materia primă vegetală.
Conform procedeului revendicat, se efectuează extragerea materiei prime vegetale cu
etanol de 7075%, tratarea cu clorură de
aluminiu, determinarea fotometrică a densităţii optice a extractului şi calcularea cantităţii de flavonoizi, iar înainte de extragerea
cu etanol materia primă se extrage cu
cloroform, după care cloroformul se decantează, iar faza solidă se usucă, totodată
densitatea optică a extractului se determină
la 404 nm şi grosimea stratului de absorbţie
de 0,1 cm, iar cantitatea de flavonoizi se
exprimă prin cantitatea de quercitină.
Revendicări: 1
*
*

*

(54)
(57)

*
* *
Способ количественного определения
флавоноидов в растительном сырье
Изобретение относится к фармацевтической области, в частности к способу количественного определения флавоноидов в
растительном сырье.
Согласно заявленному способу, осуществляют экстракцию растительного исходного сырья 7075%-ным этанолом, обработку хлоридом алюминия, фотометрическое определение оптической плотности экстракта и расчет количества флавоноидов, а перед экстракцией этанолом исходное сырье экстрагируют хлороформом, после чего хлороформ декантируют,
а твердую фазу высушивают, при этом
оптическую плотность экстракта определяют при 404 нм и толщине абсорбируемого слоя в 0,1 см, а количество флавоноидов выражают количеством кверцитина.
П. формулы: 1

(11)
(51)

586 (13) Y
Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
(21) s 2012 0054
(22) 2012.04.04
(71)(73) PRIDA Ivan, MD
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(72)

(54)
(57)

PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
BODIUL Valentin, MD; TÎRA Valeriu, MD;
GĂINA Boris, MD; LUCA Vasile, MD;
BORTĂ Ivan, MD
Procedeu de fabricare a vinului roşu
Invenţia se referă la industria vinicolă, şi
anume la un procedeu de fabricare a vinului
roşu.
Procedeul, conform invenţiei, include desciorchinarea strugurilor, macerarea bobiţelor
întregi în must în fermentare, zdrobirea
bobiţelor, fermentarea mustuielii cu căciulă
plutitoare şi separarea vinului tânăr. Totodată
macerarea se efectuează în flux pulsant întrun vas tehnologic dotat cu amestecător mecanic, în care bobiţele se zdrobesc parţial la
amestecare, cu debitarea zilnică a amestecului de bobiţe întregi şi parţial zdrobite în
cantitate de 2035% de la volumul vasului
la zdrobirea finală şi substituirea volumului
respectiv cu bobiţe întregi.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for producing red wine
The invention relates to the wine-making industry, namely to a process for producing red
wine.
The process, according to the invention,
comprises stemming of grapes, maceration
of whole grapes in the fermenting must,
crushing of grapes, fermentation of pomace
with floating cap, and separation of the new
wine. At the same time maceration is carried
out in a pulsating flow in a process capacity
equipped with a machine mixer, in which the
grapes are partially crushed while mixing,
with daily supply of the mixture of whole and
partially crushed grapes in a quantity of
2035% of the capacity volume to the final
crushing and substitution of the corresponding volume for whole grapes.
Claims: 1

(54)
(57)

38

*
* *
Способ производства красного вина
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу производства красного вина.
Способ, согласно изобретению, включает
гребнеотделение винограда, мацерацию
целых ягод в бродящем сусле, дробление
ягод, брожение мезги с плавающей шапкой и отделение молодого вина. При этом
мацерацию осуществляют в пульсирую-
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щем потоке в технологической емкости,
снабженной механической мешалкой, в
которой ягоды частично дробятся при перемешивании, с ежедневной подачей смеси целых и частично дробленных ягод в
количестве 2035% от объема емкости
на окончательное дробление и замещением соответствующего объема целыми
ягодами.
П. формулы: 1

(11)
(51)

587 (13) Y
Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
(21) s 2012 0055
(22) 2012.04.04
(71)(73) PRIDA Ivan, MD
(72) PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
KRAJEVSKAIA Alla, MD; BODIUL Valentin,
MD; TÎRA Valeriu, MD; STURZA Rodica,
MD; LUCA Vasile, MD; ZUGRAVII Elena,
MD
(54) Procedeu de fabricare a vinului licoros
roşu
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi
anume la un procedeu de fabricare a vinului
alcoolizat de desert licoros roşu.
Procedeul, conform invenţiei, include zdrobirea şi desciorchinarea strugurilor cu obţinerea mustuielii, divizarea acesteia în două
părţi inegale; partea mai mare se supune
macerării-fermentării până la fermentarea a
2050 g/dm3 de zaharuri, se sulfitează cu
200300 mg/kg de anhidridă sulfuroasă, se
tratează termic la temperatura de 4565oC
şi se dirijează la scurgere şi presare cu
obţinerea musturilor parţial fermentate: răvac
şi, respectiv, de presă. Partea mai mică de
mustuială se alcoolizează până la tăria de
2535% vol., se macerează cel puţin 2 zile,
se separă mustul răvac alcoolizat care este
înlocuit cu must parţial fermentat obţinut de
la partea mai mare, se macerează suplimentar cel puţin 2 zile cu scurgere şi presare
ulterioară, după care se efectuează asamblarea tuturor musturilor, limpezirea şi tratarea vinului materie primă.
Revendicări: 3

(54)
(57)

*
* *
Process for producing liqueur red wine
The invention relates to the wine-making industry, namely to a process for producing liqueur red wine.
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The process, according to the invention,
comprises crushing and stemming of grapes
to produce pomace, division thereof into two
unequal parts; the greater part of pomace is
subjected to fermentation-maceration up to
fermentation of 2050 g/dm3 of sugars, is
sulphited 200300 mg/kg of sulfur dioxide,
is treated thermally at the temperature of
4565C and is directed to draining and
pressing to obtain partially fermented musts:
self-flowing and, respectively, pressings. The
smaller part of pomace is alcoholized to the
strength of 2535% vol., is macerated at
least 2 days, is separated the alcoholized
self-flowing must, which is replaced with partially fermented must obtained from the
greater part, is additionally macerated at
least 2 days with subsequent draining and
pressing, afterwards is carried out the assemblage of all musts, clarification and
treatment of the wine stock.
Claims: 3
*
*

*

(54) Способ производства ликерного красного вина
(57) Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу производства крепленного десертного ликерного красного вина.
Способ, согласно изобретению, включает
дробление и гребнеотделение винограда
с получением мезги, разделение ее на
две неравные части; большая часть мезги
подвергается настаиванию-брожению до
сбраживания 2050 г/дм3 сахаров, сульфитируется 200300 мг/кг сернистого ангидрида, обрабатывается теплом при
температуре 4565оС и направляется на
стекание и прессование с получением
частично сброженных сусел: самотек и, соответственно, прессовое. Меньшая часть
мезги спиртуется до крепости 2535%
об., настаивается не менее 2 суток, отделяется спиртованное сусло-самотек, которое замещается частично сброженным
суслом, полученным от большей части,
дополнительно настаивается не менее 2
суток с последующим стеканием и прессованием, после чего осуществляется ассамбляж всех сусел, осветление и обработка виноматериала.
П. формулы: 3

(11)
(51)

588 (13) Y
Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
(21) s 2012 0056
(22) 2012.04.04
(71)(73) PRIDA Ivan, MD
(72) PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
BODIUL Valentin, MD; TÎRA Valeriu, MD;
LUCA Vasile, MD; BORTĂ Ivan, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinului roşu
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi
anume la un procedeu de fabricare a vinului
roşu.
Procedeul, conform invenţiei, include zdrobirea strugurilor cu desciorchinare, obţinerea
mustuielii, administrarea în mustuiala proaspătă sau în fermentare a vinului tânăr în
raport respectiv de (15):1, macerareafermentarea amestecului, scurgerea şi presarea boştinei cu obţinerea vinului tânăr,
divizarea acestuia în două părţi, una din ele
fiind dirijată la postfermentare şi păstrare, iar
cealaltă parte, ce constituie 1050% din
vinul tânăr, este administrată în mustuiala
obţinută la prelucrarea partidelor ulterioare
de struguri.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for producing red wine
The invention relates to the wine-making industry, namely to a process for producing red
wine.
The process, according to the invention, includes crushing of grapes with stemming, obtaining of pomace, administration into the
fresh or fermenting pomace of the new wine
in the ratio of (15):1 respectively, maceration-fermentation of the mixture, draining and
pressing of the drained pomace to produce
new wine, its division into two parts, one of
which is directed to postfermentation and
storage, and the other part, which is
1050% of the new wine, is administered into the pomace obtained in the processing of
subsequent batches of grapes.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ производства красного вина
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу производства красного вина.
Способ, согласно изобретению, включает
дробление винограда с гребнеотделени-
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ем, получение мезги, внесение в свежую
или бродящую мезгу молодого вина в соотношении (15):1 соответственно, настаивание-брожение смеси, стекание и
прессование стекшей мезги с получением
молодого вина, его разделение на две
части, одна из которых направляется на
дображивание и хранение, а другая часть,
которая составляет 1050% молодого
вина, вносится в мезгу, полученную при
переработке последующих партий винограда.

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

589 (13) Y
Int. Cl.: F03B 13/00 (2006.01)
F03B 7/00 (2006.01)
F03B 13/18 (2006.01)
F03B 13/22 (2006.01)
F03B 17/06 (2006.01)
(21) s 2012 0130
(22) 2012.09.20
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Viorel, MD
(54) Staţie hidraulică
(57) Invenţia se referă la hidroenergetică, în special la staţiile hidraulice ce utilizează energia
cinetică a fluxului de apă.
Staţia hidraulică conţine o platformă (1),
amplasată pe două flotoare (7), (8), un rotor
hidraulic (9) cu pale cu profil hidrodinamic
(13) montate vertical pe semiaxuri (12) cu
posibilitatea de a se roti în jurul acestora prin
intermediul unui ghidaj plasat la periferia
rotorului (9). Staţia hidraulică conţine, de
asemenea, legate cinematic între ele, un
multiplicator (19), un generator (24) şi o
pompă hidraulică (23). Ghidajul constă dintrun ghidaj cu profil circular cu raza R1 (17), un
ghidaj cu profil circular cu raza R2 (16) şi un
ghidaj cu profil rectiliniu (18), care sunt
plasate individual cu posibilitatea poziţionării
fiecărei pale (13) sub un unghi de atac ,
dependent de zona de interacţiune pală-fluid
şi viteza de curgere a fluidului. Pe capătul
semiaxului (12) fiecărei pale (13) este
montată o tijă (14) dotată la extremităţi cu
două corpuri de rotaţie (15).
Revendicări: 5
Figuri: 9
*
*
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*

Hydraulic station
The invention relates to water power engineering, particularly to hydraulic stations, using the kinetic energy of the water flow.
The hydraulic station contains a platform (1),
placed on two floats (7), (8), a hydraulic rotor
(9) with blades with hydrodynamic profile
(13), mounted vertically on semiaxes (12)
with the possibility of rotating around them
through a guide, located in the periphery of
the rotor (9). The hydraulic station also contains kinematically interconnected a speedincreasing gear (19), a generator (24) and a
hydraulic pump (23). The guide consists of a
guide with circular profile with the radius R1
(17), a guide with circular profile with the radius R2 (16) and a guide with rectilinear profile (18), placed individually with the possibility of location of each blade (13) at an angle
of attack , dependent on the blade-liquid interaction zone and liquid flow rate. On the
end of the semiaxis (12) of each blade (13) is
mounted a rod (14), provided at the ends
with two bodies of revolution (15).
Claims: 5
Fig.: 9

(54)
(57)

*
* *
Гидравлическая станция
Изобретение относится к гидроэнергетике,
в частности к гидростанциям, которые используют кинетическую энергию потока
воды.
Гидравлическая станция содержит платформу (1), размещенную на двух поплавках (7), (8), гидравлический ротор (9) с лопастями с гидродинамическим профилем
(13), вертикально смонтированными на
полуосях (12) с возможностью вращения
вокруг них посредством направляющей,
расположенной на периферии ротора (9).
Гидравлическая станция также содержит
кинематически связанные между собой
мультипликатор (19), генератор (24) и
гидронасос (23). Направляющая состоит
из направляющей с кольцевым профилем
с радиусом R1 (17), направляющей с
кольцевым профилем с радиусом R2 (16)
и направляющей с прямолинейным профилем (18), размещенных индивидуально
с возможностью расположения каждой
лопасти (13) под углом атаки , зависимым от зоны взаимодействия лопастьжидкость и скорости течения жидкости. На
конце полуоси (12) каждой лопасти (13)
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смонтирован стержень (14), снабженный
по концам двумя телами вращения (15).

first terminal (3), a constant-current source
(1), to one terminal of which is connected the
second pole of the resistor (2), a converter
(5) of negative resistance, equipped with an
input for controlling the reproduced resistance and two outputs, one of which is
connected to the second terminal (4) and the
second  to the second terminal of the current source (1), a voltage comparator (6),
having one input connected to the first terminal (3), and the second  to the common
point of the converter (5) and the current
source (1). The ohmmeter also contains a
voltage indicator (7), having its input connected to the output of the comparator (6).

П. формулы: 5
Фиг.: 9

(11) 590 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
(21) s 2011 0179
(22) 2011.11.08
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Ohmmetru
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurări şi
poate fi utilizată pentru măsurarea cu precizie înaltă a rezistenţei.
Ohmmetrul conţine două cleme (3, 4) pentru
conectarea obiectului măsurat, un rezistor (2)
conectat cu un pol la prima clemă (3), o
sursă de curent continuu (1), la o bornă a
căreia este conectat cel de-al doilea pol al
rezistorului (2), un convertor (5) de rezistenţă
negativă, dotat cu o intrare de reglare a
rezistenţei reproduse şi cu două ieşiri, una
fiind conectată la cea de-a doua clemă (4),
iar cea de-a doua  la borna a doua a sursei
de curent (1), un comparator (6) de tensiune,
conectat cu o intrare la prima clemă (3), iar
cu cea de-a doua  la punctul comun al
convertorului (5) şi sursei de curent (1).
Ohmmetrul mai conţine un indicator de
tensiune (7), conectat cu intrarea la ieşirea
comparatorului (6).

Claims: 1
Fig.: 1
*
*

(54)
(57)

*
Омметр
Изобретение относится к измерительной
технике и может быть использовано для
измерения с высокой точностью сопротивления.
Омметр содержит две клеммы (3, 4) для
подключения измеряемого объекта, резистор (2), подключенный одним полюсом к
первой клемме (3), источник постоянного
тока (1), к одной клемме которого подключен второй полюс резистора (2), конвертор (5) отрицательного сопротивления,
снабженный входом для регулирования
воспроизводимого сопротивления и двумя
выходами, один из которых подключен ко
второй клемме (4), а второй  ко второй
клемме источника тока (1), компаратор (6)
напряжений, подключенный одним входом
к первой клемме (3), а вторым  к общей
точке конвертора (5) и источника тока (1).
Омметр также содержит индикатор напряжения (7), подключенный входом к выходу компаратора (6).
П. формулы: 1
Фиг.: 1

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

(54)
(57)

*
Ohmmeter
The invention relates to the measurement
technique and can be used for high-precision
measurement of resistance.
The ohmmeter contains two terminals (3, 4)
for connection of the measured object, a resistor (2) having one pole connected to the
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(11) 591 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
(21) s 2012 0128
(22) 2012.09.11
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Metodă de măsurare a componentei impedanţei
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor
electrice şi electronice şi poate fi utilizată
pentru măsurarea cu precizie înaltă a unei
componente a impedanţei.
Metoda de măsurare a componentei impedanţei include formarea unui circuit de
măsurare în serie, constând dintr-un obiect
măsurat, contactele de ieşire ale unui convertor de impedanţă şi un generator de
semnal, controlul defazajului între semnalul
de referinţă şi semnalul de dezechilibru, format din căderea sumară de tensiune pe
obiectul măsurat şi circuitul de ieşire al
convertorului, echilibrarea circuitului de
măsurare prin reglarea componentei corespunzătoare celei măsurate a impedanţei
reproduse de convertor, precum şi determinarea valorii componentei măsurate a impedanţei din egalitatea ei cu valoarea componentei reglate a impedanţei reproduse de
convertor în starea de echilibru luată cu
semn opus. Semnalul de referinţă se formează cu o fază, care coincide cu faza componentei măsurate a impedanţei. Echilibrarea circuitului de măsurare se efectuează
până la obţinerea unui defazaj de 90o între
semnalul de referinţă şi semnalul de
dezechilibru.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)
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*
* *
Method for measurement of impedance
component
The invention relates to the field of electrical
and electronic measurements and can be
used for high-precision measurement of one
impedance component.
The method for measurement of impedance
component includes the formation of a series
measuring circuit, consisting of a measured
object, output contacts of an impedance converter and a signal generator, control of the
phase shift between the reference signal and
disequilibrium signal, formed by the total
voltage drop in the measured object and the
output circuit of the converter, balancing of

INVENTIONS
the measuring circuit by adjusting the component corresponding to the measured one
of the impedance reproduced by the converter, and determination of the value of the
measured impedance component of its equity with the value of the regulated component
of the impedance reproduced by the converter in the equilibrium state taken with the
opposite sign. The reference signal is generated by the phase coinciding with the phase
of the measured impedance component.
Balancing of the measuring circuit is carried
out up to the achievement of a phase shift
equal to 90 between the reference signal
and disequilibrium signal.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Метод измерения составляющей импеданса
Изобретение относится к области электрических и электронных измерений и
может быть использовано для измерения
с высокой точностью одной составляющей
импеданса.
Метод измерения составляющей импеданса включает образование последовательной измерительной цепи, состоящей
из измеряемого объекта, выходных контактов конвертора импеданса и генератора сигнала, контроль фазового сдвига
между образцовым сигналом и сигналом
неравновесия, образованным суммарным
падением напряжения на измеряемом
объекте и выходной цепи конвертора,
уравновешивание измерительной цепи
посредством регулирования составляющей воспроизводимого конвертором импеданса соответствующей измеряемой, а
также определение значения измеряемой
составляющей импеданса из ее равенства
взятому с обратным знаком значению регулируемой составляющей воспроизводимого конвертором импеданса в состоянии
равновесия. Образцовый сигнал формируется с фазой, совпадающей с фазой
измеряемой составляющей импеданса.
Уравновешивание измерительной цепи
осуществляется до достижения фазового
сдвига равного 90о между образцовым
сигналом и сигналом неравновесия.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod
ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

(13) Cod
ST.16
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(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

1
1

2
MD

3
4160

4
C1

6
a 2011 0052

7
2011.05.26

8
3/2012

2

MD

4171

C1

a 2011 0084

2011.10.10

6/2012

3

MD

4172

C1

a 2010 0136

2010.12.13

6/2012

4

MD

4173

C1

a 2011 0015

2011.02.08

6/2012

5

MD

4174

C1

a 2011 0096

2011.10.25

6/2012

6

MD

4175

C1

5
E01C 7/00 (2006.01)
E01C 7/14 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
G01F 1/22 (2006.01)
B01F 3/02 (2006.01)
B01F 15/04 (2006.01)
B01F 13/08 (2006.01)
B01F 13/10 (2006.01)
F15D 1/00 (2006.01)
C07C 67/02 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
C07C 69/24 (2006.01)
C07C 69/52 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C10L 1/19 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 65/11 (2006.01)
C07C 65/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
E01C 7/00 (2006.01)
E01C 7/18 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)

a 2011 0011

2011.01.27

6/2012

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

(11) Nr.
brevet

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
515

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
Z

2

MD

517

Z8

3

MD

518

Z

4

MD

520

Z

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

5
B65D 6/04 (2006.01)
B65D 6/28 (2006.01)
B65D 6/34 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61K 38/36 (2006.01)
A61P 13/04 (2006.01)

6
s 2011 0088

7
2011.04.26

8
5/2012

s 2012 0038

2012.02.22

6/2012

s 2012 0042

2012.03.02

6/2012

s 2011 0192

2011.12.06

6/2012
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1
5

2
MD

3
521

4
Z

6

MD

522

Z

7

MD

524

Z

8

MD

525

Z

9

MD

526

Z

5
B22C 23/02 (2006.01)
B29C 33/56 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)
B23H 7/38 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
C12H 1/02 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C01B 17/48 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
G01F 11/28 (2006.01)
G01F 11/34 (2006.01)
B65G 33/26 (2006.01)
H04W 4/00 (2009.01)
H04W 4/02 (2009.01)
H04W 4/12 (2009.01)
H04W 92/10 (2009.01)
H04M 3/42 (2006.01)
H04M 7/00 (2006.01)

6
s 2012 0016

7
2012.01.26

8
6/2012

s 2011 0194

2011.12.14

6/2012

s 2011 0158

2011.10.07

6/2012

s 2012 0003

2011.12.29

6/2012

s 2011 0195

2011.03.17

6/2012

ND4K Lista certificatelor de înregistrare a 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 menţiunea
privind hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate

Nr.
crt.
1
1
2
3

44

Cod
ST.3
OMPI
2
MD
MD
MD

(16) Nr.
certificatului

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

3
R167
R170
R187

4
u 2007 0030
u 2007 0029
u 2007 0024

5
2007.12.11
2007.12.10
2007.11.19

(18) Data expirării
termenului
de reînnoire
6
2017.12.11
2017.12.10
2017.11.19

(51) Indici de clasificare

(45) Nr.
BOPI

7
A01M 7/00 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
F16L 13/007 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)

8
2/2008
3/2008
7/2008
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патенты на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of refused plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Nr. Nr. depozit /
crt. Data depozit

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No. Application number / a. Holder
Filing date
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№ Номер заявки /
п/п Дата подачи

Название вида
(Ботанический
таксон)
4

Наименование Номер патента /
сорта
Дата
предоставления
5
6

SOIA
(Glycine max (L.)Merr.)

ALBIŞOARA

1
1

a. Titularul
b. Amelioratorul

а. Патентообладатель
b. Селекционер

2

3

v 2009 0009 /
2009.11.10

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
b. DAMASCHIN Dumitru, MD;
BUDAC Alexandru, MD;
CELAC Valentin, MD;
CHIRTOACĂ Ilie, MD

122 / 2013.01.31

Soybean
(Glycine max (L.)Merr.)
Соя
(Glycine max (L.)Merr.)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
Nr. Nr. depozit /
crt. Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No. Application
number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

Название вида
(Ботанический
таксон)
4

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата
предоставления
6

LUCERNĂ
(Medicago varia Mart.)

h-28

111 / 2012.09.30

PORUMBENI 458

112 / 2012.09.30

№ Номер заявки / а. Патентообладатель
п/п Дата подачи
b. Селекционер
1
1

2
v 2002 0015 /
2002.06.18

3
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE
DE CÂMP "SELECŢIA", MD
b. PETCOVICI Ivan, MD;
PROCOFIEV Irina, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
ZAIŢEV Tamara, MD;
TARAN Mihai, MD

2

v 2010 0014 /
2010.03.01

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD

5

Lucerne
(Medicago varia Mart.)
Люцерна
(Medicago varia Mart.)

PORUMB
(Zea mays L.)
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3

v 2008 0027 /
2008.03.17

b. MICU Vasile, MD;
POJOGA Vasile, MD;
PRITULA Grigorii, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
FRUNZE Nina, MD;
ROTARI Alexandru, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
FRUNZE Ion, MD;
GUŢANU Constantin, MD;
ŞTIRBU Valentin, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
GARBUR Ivan, MD;
CARAIVANOV Gheorghii, MD;
IURCU Afanasii, MD;
GORCEACOV Vadim, MD;
CIOBANU Valentin, MD

Maize
(Zea mays L.)

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

GRÂU-DE-TOAMNĂ
(Triticum aestivum L.)

b. POSTOLATI Alexei, MD;
GAINA Lidia, MD;
SERGHEI Titu, MD;
REŞETNICOVA Olga, MD;
SERCHIZIUC Tatiana, MD;
MAZUR Leonid, MD;
STAVĂR Lidia, MD;
LAVRIC Liubov, MD
v 2011 0015 /
2011.04.04

PLANT VARIETIES

Кукуруза
(Zea mays L.)

CIVG198

114 / 2012.09.30

Озимая пшеница
(Triticum aestivum L.)

Apple
(Malus domestica
Borkh.)
Яблоня
(Malus domestica
Borkh.)

48

113 / 2012.09.30

Winter Wheat
(Triticum aestivum L.)

a. C.I.V. - CONSORZIO
MĂR
ITALIANO VIVAISTI - SOCIETA (Malus domestica
CONSORTILE A R.L, IT
Borkh.)
b. LEIS Michelangelo, IT;
CASTAGNOLI Gianfranco, IT;
MARTINELLI Alessio, IT;
TAGLIANI Francesco, IT

Bt-19/07

MĂRCI
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III
Mărci / Trademarks

P

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

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

L

Data on filed trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure shall be published in this Section.
Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English and
Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks /
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries referred
to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at
http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
or
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/,
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on DVD carrier in the AGEPI library.
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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 WIPO STANDARD ST. 60
(111) Numărul de ordine al înregistrării
Serial number of the registration
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Serial number of the renewal
(151) Data înregistrării
Date of the registration
(156) Data reînnoirii
Date of the renewal
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
Expected duration of the registration/renewal
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of the registration
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of the renewal
(210) Numărul de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Date of filing of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of the exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a cererii iniţiale
Date of filing of the initial application
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the initial application, code according to WIPO Standard ST. 3
(441) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the non-examined application
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the registration
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
List of goods, if not classified
(511) Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice
Classification), list of goods and/or services classified according thereto
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv
Marks elements to which the exclusive rights do not extend
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale
mărcilor (Clasificarea de la Viena)
Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproducerea mărcii
Reproduction of the mark
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
Indication to the effect that the mark is a state property
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification mark
(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark
(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile
Sound mark, including characteristics
(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, expirare a protecţiei)
Date of recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example: change
in ownersship, change in name or address, renunciation, termination of protection)
(591) Indicarea culorilor revendicate
Indication of colors claimed
(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
Number and date of other legally related applications
(730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of the applicant or the holder of the registration, country code according to WIPO Standard
ST. 3
(740) Numele reprezentantului
Name of the representative
(750) Adresa pentru corespondenţă
Address for correspondence
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Name and address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
Name and address of the licensee
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul documentului, data depozitului, codul ţării)
Data relating to priority of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, code of the country)

51

MD - BOPI 1/2013

TRADEMARKS

Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 din
Lege.
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă
poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege.

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a
representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents
provided for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person shall
be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need for refusal
of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against registration of
a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of Article 8 of the Law.
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MĂRCI
(210) 031157
(220) 2012.05.25
(730) ROMSYM DATA S.R.L., RO
Str. Popa Nan nr. 108A, sector 3,
cod poştal 030583, Bucureşti, România
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu.
(511) NCL(10)
41 - servicii de instruire;
42 - crearea şi dezvoltarea programelor de calculator; consultanţă şi servicii pentru medii
LINUX; consultanţă şi servicii pentru soluţii
Adobe, Abbyy şi Blackboard; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware pentru
computere; programare computerizată; duplicarea programelor de computer; consultanţă
în software computerizat; design de software
pentru computer; instalare de software pentru computer; mentenanţa software de computer; actualizarea software de computer;
analiza software de computer; design pentru
sistemele de computer; servicii de protecţie
antivirus pentru computere; conversia datelor
pentru programe de calculator şi date; instalarea software computerizat; mentenanţa
software de program.
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pregătire şi livrare a iaurturilor congelate;
servicii de livrare a iaurturilor congelate la
oficii şi la domiciliu; furnizarea informaţiei online cu privire la serviciile prestate de restaurante şi serviciile de livrare a iaurturilor congelate.

(210) 031360
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12.

(210) 031301
(220) 2012.06.19
(730) Menchie's Group, Inc., corporaţie
din statul California, US
16027 Ventura Boulevard, Suite 301, Encino,
California 91436, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii prestate de restaurante şi cafenele cu autoservire;
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la
domiciliu; servicii prestate de restaurante în
care se pregătesc bucate la pachet şi la comandă, inclusiv iaurturi congelate; servicii de
restaurante prestate în bază da contract de

(210) 031363
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
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(210) 031365
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031367
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031371
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

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

(210) 031376
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031377
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031380
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031382
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031386
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031388
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi aliente
dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
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(210) 031391
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031398
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031403
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

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

(210) 031405
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031411
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031415
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031417
(220) 2012.07.03
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031580
(220) 2012.08.03
(730) Alltech, Inc., US
3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, Kentucky
40356, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
01 - fermenţi lactici şi enzime utilizate la fabricarea hranei pentru animale şi vite; aditivi organici de acidificare pentru apa de băut; enzime care contribuie la digestie utilizate la
fabricarea hranei pentru animale; substanţe
de acidificare pentru nutreţuri utilizate la fabricarea nutreţurilor pentru animale; inhibitori
de mucegai pentru hrana pentru vite; aditivi
chimici utilizaţi la fabricarea produselor alcoolice; inhibitori bacterieni utilizaţi la fabricarea produselor alcoolice şi pentru sterilizarea
echipamentului de fabricare a alcoolului;
05 - aditivi nemedicinali pentru hrana pentru animale utilizaţi ca suplimente nutritive; aditivi
nutritivi pentru hrana pentru animale şi vite;
aditivi la hrana pentru animale, şi anume
enzime utilizate în hrana pentru animale care
contribuie la digestie; suplimente la hrana
pentru vite şi animale de companie; inhibitori
de mucegai pentru tratamentul hranei pentru
vite; compoziţii deodorizante pentru încăperile pentru animale;
31 - alimente pentru animale; hrană pentru animale; hrană mixtă pentru animale; drojdie
pentru consum animalier; drojdie utilizată ca
hrană pentru animale.

(210) 031581
(220) 2012.08.03
(730) Alltech, Inc., US
3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, Kentucky
40356, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(10)
01 - fermenţi lactici şi enzime utilizate la fabricarea hranei pentru animale şi vite; aditivi organici de acidificare pentru apa de băut; enzime care contribuie la digestie utilizate la
fabricarea hranei pentru animale; substanţe
de acidificare pentru nutreţuri utilizate la fabricarea nutreţurilor pentru animale; inhibitori
de mucegai pentru hrana pentru vite; aditivi
chimici utilizaţi la fabricarea produselor alcoolice; inhibitori bacterieni utilizaţi la fabricarea produselor alcoolice şi pentru sterilizarea
echipamentului de fabricare a alcoolului;
05 - aditivi nemedicinali pentru hrana pentru animale utilizaţi ca suplimente nutritive; aditivi
nutritivi pentru hrana pentru animale şi vite;
aditivi la hrana pentru animale, şi anume
enzime utilizate în hrana pentru animale care
contribuie la digestie; suplimente la hrana
pentru vite şi animale de companie; inhibitori
de mucegai pentru tratamentul hranei pentru
vite; compoziţii deodorizante pentru încăperile pentru animale;
31 - alimente pentru animale; hrană pentru animale; hrană mixtă pentru animale; drojdie
pentru consum animalier; drojdie utilizată ca
hrană pentru animale.

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: alb, oranj, verde-deschis,
negru.
(511) NCL(10)
32 - sucuri de fructe şi de legume şi băuturi din
fructe şi legume
(531) CFE(5) 25.01.15; 25.05.02; 26.04.18; 27.05.24;
29.01.14.

(210) 031644
(220) 2012.08.23
(730) UNIBANK S.A., bancă comercială, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

(531) CFE(5) 24.15.05; 24.15.07; 27.05.21.

(210) 031640
(220) 2012.08.23
(730) The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, Statele Unite ale Americii
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(210) 031728
(220) 2012.09.07
(730) ELISEEVA Lada, RU
141031, Moskovskaya oblasti, Mîtişcenskii
raion, poselok Nagornoe, str. Vladimirskaia,
d. 37, Federaţia Rusă

MĂRCI
(540)
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că; manichiură; masaj; frizerii; asistenţă obstetrică; asistenţă medicală; închirierea instalaţiilor sanitare; saloane de înfrumuseţare;
sanatorii; serviciu sanitar; serviciile opticienilor; servicii de fertilizare in vitro; serviciile
psihologilor; îngrijirea pacienţilor; fizioterapie;
terapie manuală; ospicii.
(531) CFE(5) 03.01.14; 03.01.22; 26.01.15; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.13.

(591) Culori revendicate: alb, albastru, albastruînchis.
(511) NCL(10)
05 - produse veterinare; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

(210) 031729
(220) 2012.09.07
(730) ELISEEVA Lada, RU
141031, Moskovskaya oblasti, Mîtişcenskii
raion, poselok Nagornoe, str. Vladimirskaia,
d. 37, Federaţia Rusă
(540)

09 - discuri de înregistrare sonoră; suport de înregistrare sonoră; benzi pentru înregistrare
sonoră, compact-discuri (audio-video); discuri flexibile; discuri magnetice; discuri optice; compact-discuri (CD-ROM-uri) (memorii
constante), suporturi de înregistrare magnetice; suporturi de înregistrare optice; benzi
magnetice pentru înregistrare video; casete
video; diapozitive; pelicule cinematografice
expuse; filme de desene animate;
16 - albume; almanahuri; postere; funde de hârtie; lenjerie de masă din hârtie; bilete, cărţi,
agende; broşuri, pliante; buletine de informaţii; modele de cusut; ziare; publicaţii tipărite;
imagini grafice; calendare; poze; cărţi; registre; materiale grafice tipărite; materiale didactice (cu excepţia aparatelor); modele de
broderie; produse de tipar editate periodic;
afişe; portrete; tipărituri; prospecte; şervete
de mâini de hârtie; reproduceri grafice; şerveţele cosmetice de hârtie; manuale; fotografii;
25 - încălţăminte; căciuli (pălării);
41 - publicarea cărţilor; studiouri de filme; închirierea înregistrărilor audio şi sonore; închirierea videofilmelor; publicarea cu ajutorul programelor electronice de tehnoredactare computerizată; publicarea cărţilor şi periodicelor
interactive; publicarea materialelor de text
(cu excepţia celor publicitare);
44 - dispensare; case de odihnă sau sanatorii;
clinici; ambulatorii; consultaţii în farmaceuti-

(591) Culori revendicate: alb, roz.
(511) NCL(10)
03 - lac de păr; preparate cosmetice pentru baie;
prafuri de dinţi, paste de dinţi; creme cosmetice; produse cosmetice; săpunuri; parfumerie; preparate pentru spălarea rufelor; detergenţi, cu excepţia celor utilizaţi în scopuri
industriale şi medicale; şampoane; apă de
toaletă; deodorante de uz personal, parfumuri; seturi de cosmetice; apă de colonie;
pudră cosmetică; vată pentru scopuri cosmetice; tampoane de vată pe suport rigid pentru
scopuri cosmetice; pudră de talc; şerveţele
impregnate cu preparate cosmetice;
05 - vaselină pentru scopuri medicale; pansamente, tifoane, bandaje igienice; tampoane,
şerveţele igienice; produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale; băuturi dietetice
pentru scopuri medicale; suplimente alimentare pentru scopuri medicale; detergenţi pentru scopuri medicale; tampoane utilizate în
timpul alăptării; preparate pentru clătirea
gurii; untură de peşte; şerveţele impregnate
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cu medicamente, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii; alimente pentru copii
(sugari); scutece pentru copii;
10 - bandaje pentru femeile gravide; biberoane
pentru sticle (pentru copii); sticle pentru copii
cu biberoane; inele pentru facilitarea creşterii
dinţilor; termofoare-pernuţe electrice medicale; brâuri pentru femeile gravide; biberoane;
accesorii pentru alăptare;
11 - încălzitoare (aparate de încălzit) electrice
pentru sticlele cu biberoane pentru alimentele pentru copii;
12 - cărucioare pentru copii;
20 - paturi, saltele; perne; canapele; dulapuri de
vase (bufete); comode (scrinuri); leagăne;
mobilier, ţarcuri pentru copii; scaune; scaune
înalte pentru copii (sugari); mese; containere
pentru ambalaje din plastic; fotolii; paturi
împletite pentru nou-născuţi; mese de masaj;
suporturi (mobilier); scaune, bănci (mobilier);
dulapuri; cutii pentru jucării; etajere;

TRADEMARKS
băuturi pe baza de zer; extracte nealcoolice
de fructe;
35 - vânzarea mărfurilor cu ajutorul intermediarilor; vânzarea mărfurilor, gestiunea afacerilor
comerciale sau industriale; agenţii de importexport; studiu de piaţă;
39 - ambalarea şi depozitarea mărfurilor; servicii
de transport (transportare);
41 - educaţie; instruire; divertisment;
43 - furnizarea produselor alimentare.
(531) CFE(5) 03.01.14; 03.01.22; 27.05.01; 28.05.00;
29.01.12.

(210) 031740
(220) 2012.09.10
(730) CHIRMICI Denis, MD
Str. Limbii Materne nr. 17,
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova
(540)

21 - ustensile pentru uscarea hainelor; căzi de
baie portabile pentru copii; piepteni; bureţi de
toaletă; încălzitoare pentru sticle cu nipluri
pentru alimentele pentru copii neelectrice;
periuţe de dinţi, tacâmuri (veselă) pentru
copii; servicii de masă (cu excepţia cuţitelor,
furculiţelor şi lingurilor), cu excepţia celor
confecţionate din metale preţioase; ustensile
de bucătărie (seturi); veselă de porţelan,
faianţă; veselă, cu excepţia celei confecţionate din metale preţioase; piepteni, articole
de toaletă; suporturi portabile pentru băile
pentru copii; perii;
24 - cuverturi de pat; lenjerie de pat; lenjerie de
baie (cu excepţia hainelor);
25 - îmbrăcăminte;
28 - jocuri, jucării;
29 - lapte; produse lactate; carne; peşte (cu excepţia celui viu); compoturi de fructe; mezeluri; conserve de carne; conserve de fructe;
conserve de legume; dulceţuri; unt; uleiuri
vegetale comestibile; supe;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă (casava, manioc), sago; făină şi
preparate făcute din cereale; pâine, produse
de patiserie; îngheţată; zahăr, miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă;
32 - sucuri de fructe; băuturi nealcoolice; apă
(băuturi); sucuri de legume (băuturi); must,
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(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 03.03.01; 03.03.17; 03.07.01; 05.01.19;
05.05.01; 24.01.09; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.02;
24.09.21; 25.01.06.

(210) 031741
(220) 2012.09.10
(730) CHIRMICI Denis, MD
Str. Limbii Materne nr. 17,
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2013
(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 031769
(220) 2012.09.12
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 26.01.04; 27.01.06; 27.05.19; 27.05.22.

(210) 031750
(220) 2012.09.11
(730) ComolCo S.R.L., firmă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc G,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 031751
(220) 2012.09.11
(730) ComolCo S.R.L., firmă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc G,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031777
(220) 2012.09.18
(730) BRF - Brasil Foods S.A., BR
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, City of
Itajai, State of Santa Catarina, Brazilia
(540)

(511) NCL(10)
29 - pui întregi, bucăţi/părţi de pui şi ficat de pui,
curcani întregi, părţi de curcan şi ficat de
curcan, organe de pui, produse procesate/preparate de pui, bucăţi de carne de porc,
bucăţi de carne de vită fără os, produse
secundare de vită, produse procesate/preparate din carne de vită, produse gătite din
carne de vită, mâncăruri finite congelate ce
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conţin produsele sus-menţionate cuprinse în
clasa 29, pui împănat, chiftele, franks (tip de
salam Frankfurter), carne afumată de pasăre, carne gătită, salamuri (produse procesate din carne de porc), şuncă;
30 - kibbe (chiftele de grâu), pizze, plăcinte picante, plăcinte dulci.

(210) 031778
(220) 2012.09.18
(730) BRF - Brasil Foods S.A., BR
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, City of
Itajai, State of Santa Catarina, Brazilia
(540)

(511) NCL(10)
29 - pui întregi, bucăţi/părţi de pui şi ficat de pui,
curcani întregi, părţi de curcan şi ficat de
curcan, organe de pui, produse procesate/preparate de pui, bucăţi de carne de porc,
bucăţi de carne de vită fără os, produse
secundare de vită, produse procesate/preparate din carne de vită, produse gătite din
carne de vită, mâncăruri finite congelate ce
conţin produsele sus-menţionate cuprinse în
clasa 29, pui împănat, chiftele, franks (tip de
salam Frankfurter), carne afumată de pasăre, carne gătită, salamuri (produse procesate
din carne de porc), şuncă;
30 - kibbe (chiftele de grâu), pizze, plăcinte picante, plăcinte dulci.

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; servicii de subscriere
de asigurări în domeniul accidentelor şi sănătăţii, automobilelor şi vehiculelor de agrement, aviaţiei, întreruperilor de afaceri, gestionării afacerilor în timp de criză, responsabilităţii şi incapacităţii directorilor şi ofiţerilor,
facilităţilor pentru angajaţi, responsabilităţilor
practice ale angajaţilor, responsabilităţii
privind mediul înconjurător, erorilor şi lacunelor, anulării evenimentelor, exactităţii şi
inexactităţii în executarea obligaţiilor, responsabilităţii fiduciare, fraudelor, responsabilităţii generale, securităţii ţării, terorismului,
furturilor datelor de identitate, răpirilor de
oameni şi răscumpărărilor/estorcărilor, în
domeniul securităţii vieţii, garantării ipotecare, securităţii reţelelor şi vieţii private,
responsabilităţii producătorilor, responsabilităţii profesionale, proprietăţii şi accidentelor,
reasigurărilor, securităţii, creditelor comerciale şi riscurilor politice, călătoriilor şi compensaţiilor pentru călători; servicii de management al riscurilor financiare; servicii în
domeniul anuităţilor la subscrieri; emiterea şi
administrarea anuităţilor; administrarea financiară a planurilor de pensionare; servicii
de consultanţă investiţională; administrarea
investiţională; investiţii în fonduri mutuale;
servicii de ipotecare şi creditare imobiliară;
servicii de administrare/investiţionale în domeniul imobiliar; servicii de creditare în rate;
brokeraj de asigurări şi serviciile unei agenţii
de asigurări în domeniul aeronavelor utilizate.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 031782
(220) 2012.09.19
(730) American International Group, Inc., US
180 Maiden Lane, New York, NY 10038,
Statele Unite ale Americii
(540)
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(210) 031783
(220) 2012.09.19
(730) American International Group, Inc., US
180 Maiden Lane, New York, NY 10038,
Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; servicii de subscriere
de asigurări în domeniul accidentelor şi
sănătăţii, automobilelor şi vehiculelor de
agrement, aviaţiei, întreruperilor de afaceri,
gestionării afacerilor în timp de criză,
responsabilităţii şi incapacităţii directorilor şi
ofiţerilor, facilităţilor pentru angajaţi, responsabilităţilor practice ale angajaţilor, responsabilităţii privind mediul înconjurător, erorilor
şi lacunelor, anulării evenimentelor, exactităţii şi inexactităţii în executarea obligaţiilor,
responsabilităţii fiduciare, fraudelor, responsabilităţii generale, securităţii ţării, terorismului, furturilor datelor de identitate, răpirilor
de oameni şi răscumpărărilor/estorcărilor, în
domeniul securităţii vieţii, garantării ipotecare, securităţii reţelelor şi vieţii private,
responsabilităţii producătorilor, responsabilităţii profesionale, proprietăţii şi accidentelor,
reasigurărilor, securităţii, creditelor comerciale şi riscurilor politice, călătoriilor şi compensaţiilor pentru călători; servicii de management al riscurilor financiare; servicii în
domeniul anuităţilor la subscrieri; emiterea şi
administrarea anuităţilor; administrarea financiară a planurilor de pensionare; servicii
de consultanţă investiţională; administrarea
investiţională; investiţii în fonduri mutuale;
servicii de ipotecare şi creditare imobiliară;
servicii de administrare/investiţionale în domeniul imobiliar; servicii de creditare în rate;
brokeraj de asigurări şi serviciile unei agenţii
de asigurări în domeniul aeronavelor utilizate.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.17.

(210) 031797
(220) 2012.09.21
(730) Wm. Wrigley Jr. Company, US
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 1/2013
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, verde,
verde-deschis, roşu, portocaliu, zmeuriu, violet, albastru-deschis, albastru, albastru-închis.
(511) NCL(10)
30 - produse de cofetărie, bomboane, caramele
de mentă, dropsuri şi drajeuri romboidale.
(531) CFE(5) 01.15.01; 08.01.20; 19.13.21; 26.01.18;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.21; 29.01.15.

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

031802
2012.09.24
T1212536C
2012.08.24
SG
Isbre Water AS, NO
Osa, N-5730 Ulvik, Norvegia

(540)

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

(210) 031803
(220) 2012.09.24
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice.

(210) 031822
(220) 2012.09.27
(730) Dow Agro Sciences LLC, a Delaware
limited liability company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, Statele Unite ale Americii
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TRADEMARKS
sau acoperite cu acestea; pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.

(540)

(531) CFE(5) 25.01.19; 25.05.03; 26.04.18; 26.11.03;
26.11.09.

(511) NCL(10)
05 - pesticide, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi insecticide.

(210) 031825
(220) 2012.09.27
(730) DROTIEV Olga, MD
Str. Andrei Doga nr. 25, bloc A, ap. 26,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 03.07.17; 26.11.09.

(210) 031824
(220) 2012.10.01
(730) GRIGORIŢCHI Andrian, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 15,
MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.21; 27.05.24.

(511) NCL(10)
34 - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun,
inclusiv ţigări, tutun pentru rularea propriilor
ţigarete, tutun de pipe, tutun de prizat, tutun
de mestecat, tutun cu aromă de cuişoare,
substituenţi ai tutunului (cu excepţia celor de
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie de ţigarete şi pipe, filtre pentru ţigarete, vase pentru tutun, portţigarete şi scrumiere nu din metale preţioase, din aliajele lor
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(210) 031827
(220) 2012.09.27
(730) BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MD - BOPI 1/2013
(210) 031836
(220) 2012.09.21
(730) COJOCARU Andrian, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 031833
(220) 2012.09.28
(730) Nigora Gold s.r.o., CZ
U Dálnice 815/6, PSČ 155 00, Praha
5 - Stodůlky, Republica Cehă
(540)

(511) NCL(10)
01 - produse chimice destinate industriei, produse
chimice destinate ştiinţei, produse chimice
destinate fotografiei, produse chimice destinate agriculturii, produse chimice destinate
horticulturii, produse chimice destinate silviculturii, răşini sintetice, răşini artificiale, materiale plastice în stare brută, preparate pentru
îmbunătăţirea pământului, îngrăşăminte pentru terenuri agricole, produse de stingere a
focului, preparate ignifuge, produse chimice
destinate conservării alimentelor, tananţi
destinaţi industriei, adezivi destinaţi industriei, preparate anticorosive, preparate pentru
distrugerea ruginii, mordanţi, răşini naturale,
preparate de spălat, preparate de curăţat,
preparate de dedurizare a apei, substanţe
tensioactive;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri, coloranţi, materiale
de vopsit;
03 - coloranţi cosmetici, coloranţi pentru toaletă,
albăstreală pentru rufe, dezinfectanţi pentru
scopuri cosmetice, substanţe pentru spălarea şi clătirea veselei, substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţare, preparate pentru clătire, substanţe pentru înmuiat lenjeria,
agenţi de înmuiere pentru rufe, săpunuri dezinfectante, preparate pentru limpezire, cosmetice, săpunuri, coloranţi cosmetici, substanţe pentru prelucrarea hainelor, în particular preparate cu efect antistatic şi emolient şi
balsamuri de rufe.

(591) Culori revendicate: roşu, oranj, verde, azur,
albastru, alb.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
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; 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) 04.05.02; 10.03.11; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 031841
(220) 2012.10.01
(730) GRIGORIŢCHI Andrian, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 15, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(540)

(531) CFE(5) 01.01.09; 01.05.01; 24.13.01; 24.13.13;
26.02.07; 26.04.13; 26.04.18; 26.07.25.

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

031843
2012.10.01
85/585,622
2012.03.30
US
Lenovo (Beijing) Limited, CN
No. 6 Chuangye Road, Shangdi Information
Industry Base, Haidian District, 100085
Beijing, China

(540)
(511) NCL(10)
34 - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun,
inclusiv ţigări, tutun pentru rularea propriilor
ţigarete, tutun de pipe, tutun de prizat, tutun
de mestecat, tutun cu aromă de cuişoare,
substituenţi ai tutunului (cu excepţia celor de
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie de ţigarete şi pipe, filtre pentru ţigarete, vase pentru tutun, portţigarete şi scrumiere nu din metale preţioase, din aliajele lor
sau acoperite cu acestea; pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.
(531) CFE(5) 24.09.01; 28.05.00.

(210) 031842
(220) 2012.10.01
(730) REVENCO Igor, MD
Str. Constantin Vîrnav nr. 4b,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
09 - calculatoare, şi anume calculatoare portabile
şi tablete, inclusiv software şi periferice pentru utilizare cu acestea.

(210) 031844
(220) 2012.10.01
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(511) NCL(10)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
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(531) CFE(5) 28.05.00.

MĂRCI
(210) 031854
(220) 2012.10.03
(730) BASARADIO S.R.L., MD
Str. Alecu Russo nr. 1, of. 146,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 01.15.09; 27.07.02; 27.07.12.

(210) 031862
(220) 2012.10.04
(730) SAVVA Leonid, MD
Str-la Olga Vrabie 2 nr. 11,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2013
(210) 031873
(220) 2012.10.04
(730) "TH AKC" Ltd., UA
25120188, Schorsa str., 81-A, Donetsk,
83114, Ucraina
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(10)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.04; 26.03.23; 26.04.10;
29.01.13.

(210) 031874
(220) 2012.10.04
(730) "TH AKC" Ltd., UA
25120188, Schorsa str., 81-A, Donetsk,
83114, Ucraina
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10)
21 - sticlărie;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.22.
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(210) 031887
(220) 2012.10.05
(730) BELAIA Ana, MD
Str. Pietrarilor nr. 8, ap. 65,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 031890
(220) 2012.10.08
(730) MOLDOVAN Veaceslav, MD
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 26.03.23; 26.13.25; 27.07.04.

(210) 031899
(220) 2012.10.10
(730) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, FR
33 Avenue Hoche, 75008 Paris, Franţa
(540)

(511) NCL(10)
03 - produse de parfumerie, produse make-up,
produse cosmetice pentru îngrijirea feţei şi a
corpului, uleiuri esenţiale.

(210) 031903
(220) 2012.10.09
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison,
Texas 75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
03 - cosmetice; preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii; arome de uz personal.

(210) 031904
(220) 2012.10.09
(730) Twentieth Century Fox Film Corporation,
corporaţie din Statul Delaware, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, Statele Unite ale Americii
(540)
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(511) NCL(10)
38 - servicii de transmisie televizată şi de difuzare
de programe televizate; servicii de difuzare
radio.

(210) 031915
(220) 2012.10.03
(730) BAGRIN Andrei, MD
Str. primar Gherman Pîntea nr. 40,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2013
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.19; 26.01.20; 27.05.02;
27.05.07; 29.01.15.

(210) 031921
(220) 2012.10.12
(730) BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(591) Culori revendicate: verde, azuriu, albastru,
galben, alb.
(511) NCL(10)
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;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea de bunuri şi servicii printr-o
reţea de calculatoare şi furnizare de feedback evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi serviciilor oferite de
vânzători, servicii de performanţă a cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare,
precum şi experienţă globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 031929
(220) 2012.10.16
(730) FARMINA S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Ciocana nr. 8, bloc 1,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 031940
(220) 2012.10.18
(730) DecoArt, Inc., a Kentucky corporation, US
P.O. Box 297, Stanford, Kentucky 40484,
Statele Unite ale Americii

69

MD - BOPI 1/2013
(540)

TRADEMARKS
(210) 031943
(220) 2012.10.18
(730) NATVEX-COM S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Ginta Latină nr. 13, ap. 73,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
12 - anvelope şi pneuri pentru vehicule.
(511) NCL(10)
02 - vopsele acrilice pentru uz în arta decorativă
aplicată şi în artizanat; lacuri, firnisuri, fixativi
(lacuri), emailuri (lacuri) pentru uz în arta
decorativă aplicată şi în artizanat; diluanţi şi
aditivi pentru vopsele folosiţi cu vopsele acrilice pentru uz în arta decorativă aplicată şi în
artizanat; straturi de acoperire (vopsele) pentru uz în arta decorativă aplicată şi în artizanat; grunduri pentru uz în arta decorativă
aplicată şi în artizanat.

(210) 031944
(220) 2012.10.18
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison,
Texas 75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(531) CFE(5) 25.01.06; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 031941
(220) 2012.10.18
(730) DecoArt, Inc., a Kentucky corporation, US
P.O. Box 297, Stanford, Kentucky 40484,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10)
02 - vopsele acrilice pentru uz în arta decorativă
aplicată şi în artizanat; lacuri, firnisuri, fixativi
(lacuri), emailuri (lacuri) pentru uz în arta
decorativă aplicată şi în artizanat; diluanţi şi
aditivi pentru vopsele folosiţi cu vopsele acrilice pentru uz în arta decorativă aplicată şi în
artizanat; straturi de acoperire (vopsele) pentru uz în arta decorativă aplicată şi în artizanat; grunduri pentru uz în arta decorativă
aplicată şi în artizanat.
(531) CFE(5) 27.05.01.
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(511) NCL(10)
03 - cosmetice; preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii; arome de uz personal.

(210) 031949
(220) 2012.10.18
(730) IQVIN S.R.L., MD
Str-la Sînzîenilor nr. 4,
MD-3000, Soroca, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.19.

(210) 031951
(220) 2012.10.19
(730) Fresh Electric Company for Home Appliances S.A.E., EG
Industrial zone A2, Area no. 6 & 7, A2 East,
th
10 of Ramadan city, El Sharkia, Egipt
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(10)
07 - maşini şi aparate electrice de curăţat;
11 - ventilatoare electrice de toate tipurile; lăzi
frigorifice; refrigeratoare; ceainice electrice;
aparate electrice de încălzire; aparate de încălzire cu gaz; cuptoare cu microunde (aparate de gătit); lămpi de siguranţă; sobe (aparate de încălzire); instalaţii şi aparate de
ventilaţie (aer condiţionat); uscătoare electrice de rufe.
(531) CFE(5) 03.07.17; 25.03.01; 25.03.03; 27.05.24;
29.01.12.

(210) 031952
(220) 2012.10.19
(730) ODEON TURIZM ISLETMECILIGI A.S., TR
Harbiye Cumhuriyet Caddesi No:181, Efser
Han K:6 D:7, SISLI ISTANBUL, Turcia
(540)
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(591) Culori revendicate: oranj, galben, verde, roşu, albastru-deschis, albastru-închis, alb
(toate cu gradient).
(511) NCL(10)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; transport de persoane şi mărfuri, în particular pe cale rutieră, feroviară, maritimă şi
aeriană; servicii de însoţire pe parcursul
transportului; transport de bani şi obiecte de
valoare; organizare de circuite turistice, servicii de gestionare a destinaţiilor turistice;
servicii de asistenţă la sol, inclusiv primirea,
transferarea, plasarea, însoţirea de către
ghizi care vorbesc limba maternă a oaspeţilor; organizare de tururi suplimentare şi de
retururi, organizare de călătorii; servicii de
rezervări şi de planificare a călătoriilor, excursiilor şi croazierelor; gestionarea serviciilor de transport; închiriere de costume de
scafandru; organizarea, oferirea şi gestionarea excursiilor, excursiilor de o zi şi a tururilor
de vizionare; consultanţă privind călătoriile şi
însoţirea călătorilor; închirierea, rezervarea şi
oferirea de aeronave; închirierea, rezervarea
şi oferirea de nave, în particular de bărci cu
vâsle şi cu motor, de vase cu pânze şi canoe, închirierea, rezervarea şi oferirea de
vehicule cu motor, bicicletelor şi cailor;
distribuirea de colete; organizarea călătoriilor, zilelor de odihnă şi tururilor de vizitare;
servicii de agenţii turistice (incluse în această
clasă), în particular consultanţă şi servicii de
rezervare a călătoriilor, oferirea de informaţii
despre călătorii, asigurarea transportului
pentru călătorii; servicii de rezervare pentru
călătorii (incluse în această clasă); plasarea
informaţiilor turistice pe Internet, în particular
a informaţiilor despre rezervarea şi cumpărarea biletelor din sectorul turismului şi călătoriilor de afaceri (agenţii on-line de turism);
livrarea, expedierea şi distribuirea ziarelor şi
revistelor; consultaţii oferite prin telefon şi linii
fierbinţi privind călătoriile, inclusiv călătoriile
de afaceri, precum şi servicii de logistică,
transport şi depozitare; servicii de transport,
şi anume de urmărire a vehiculelor de pasageri sau de marfă prin utilizarea calculatoarelor ori sistemelor de poziţionare globală
(GPS); informaţii în domeniul traficului;
43 - servicii de cazare în hoteluri şi pensiuni; închirieri de spaţii de cazare temporară; servicii
de rezervări de cazare temporară; baruri;
cafenele; cofetării; servicii de alimentaţie
publică; leagăne de copii (creşe); case de
pensionari pentru persoane în vârstă; case
de vacanţă; rezervări de hotel; hoteluri şi
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pensiuni; moteluri; închiriere de săli de reuniuni; închirieri de spaţii de cazare.
(531) CFE(5) 01.05.23; 26.11.08; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 031989
(220) 2012.10.23
(730) BOGUŞ Alexandr, MD
Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 26,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
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(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 031998
(220) 2012.10.24
(730) PETROV Alexei, RU
Ul. Industrialinaya 27 A, kv. 139, Kostroma,
Kostromskoy obl., Federaţia Rusă
(540)

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

(210) 032004
(220) 2012.10.25
(730) CERVATIUC Andrei, MD
Str. Chireev nr. 1, ap. 5, MD-6514,
Chetrosu, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)
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(210) 032005
(220) 2012.10.25
(730) Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(10)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medicale, toate pentru prevenirea, tratamentului
şi/sau uşurarea bolilor şi tulburărilor respiratorii.

(210) 032006
(220) 2012.10.25
(730) Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(10)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice pentru
tratamentul şi uşurarea indispoziţiilor respiratorii; inhalatoare umplute cu preparate
farmaceutice pentru tratamentul şi uşurarea
tulburărilor respiratorii;

MĂRCI
10 - aparate şi instrumente medicale, inclusiv
inhalatoare, părţi şi fitinguri pentru acestea.

(210) 032007
(220) 2012.10.25
(730) Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(10)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medicale.

(210) 032027
(220) 2012.10.30
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu "Best Klin", RU
Proektiruemîi proezd 251, korp. 2, Severnaia
promzona ter., g. Vidnoe, Leninskii r-n,
Moskovskaia obl., 142700, Federaţia Rusă
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, cafeniu-deschis.
(511) NCL(10)
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 lem-
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nului; 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; şerveţele umede pentru îndepărtarea prafului şi
impurităţilor; cârpe de curăţat impregnate cu
detergenţi; produse abrazive; ambră (parfumerie); detartranţi de uz casnic; produse
antistatice de uz casnic; produse aromatice
(uleiuri esenţiale); preparate pentru parfumarea aerului; arome pentru produse de patiserie (uleiuri esenţiale); arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale); aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei; aer presurizat, în recipiente speciale, pentru curăţare şi desprăfuire; balsamuri, altele decât cele de uz
medical; luciu de buze; pietre de lustruit,
hârtie abrazivă; hârtie cu şmirghel; hârtie de
lustruit; vaselină rectificată de uz cosmetic;
produse de ceruit încălţămintea; ceară de
folosit în cizmărie; vată de uz cosmetic; produse pentru parfumarea lenjeriei; agenţi de
uscare pentru maşini de spălat vase; adezivi
de uz cosmetic; apă parfumată; apă de javel;
apă de lavandă; apă de toaletă; ceară utilizată în spălătorii; ceară pentru pardoseli;
ceară antiderapantă pentru pardoseli; ceară
de epilat; ceară de epilat facial; ceară pentru
croitorie; ceruri de lustruit pentru mobilă şi
pardoseli; ceară pentru încălţăminte; ceară
pentru lustruit; geluri de masaj, altele decât
cele de uz medical; heliotropină; geluri pentru albirea dinţilor; geraniol; farduri; deodorante pentru animale de companie; deodorante pentru oameni sau animale; lemn
parfumat; parfumuri; lichide antiderapante
pentru pardoseli; lichide pentru spălarea
geamurilor; grăsimi de uz cosmetic; cenuşi
vulcanice pentru curăţare; imagini decorative
adezive de uz cosmetic; ionona (parfumerie);
pietre pentru ras (astringenţi); pietre abrazive; creioane pentru sprâncene; creioane
cosmetice; carbură de siliciu (abraziv); carburi metalice (abrazive); pietre de alaun
(astringenţi); piatră de diatomit pentru lustruit; adezivi pentru fixarea genelor false;
adezivi pentru fixarea părului fals; scoarţă de
quillaja pentru spălare; corindon (abraziv);
coloranţi pentru rufe; vopsele pentru barbă;
coloranţi pentru toaletă; vopsele cosmetice;
amidon (apret); produse de satinare pentru
albire; creme pentru piele, ceară pentru
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piele; creme de lustruit; creme cosmetice;
creme pentru albirea pielii; roşu de lustruit;
tămâie; lacuri pentru păr; lacuri de unghii;
loţiuni de uz cosmetic; loţiuni de utilizat după
ras; măşti cosmetice; uleiuri pentru parfumerie; uleiuri de uz cosmetic; uleiuri de
toaletă; uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri de curăţare; ulei
de bergamot; ulei de gaultheria; ulei de
iasomie; ulei de lavandă; ulei de migdale;
ulei de trandafir; ulei de terebentină pentru
degresare; lapte de var; cretă pentru curăţare; lapte de migdale de uz cosmetic; lapte
demachiant; mosc (parfumerie); săpunuri
dezinfectante; săpunuri deodorante; săpunuri
pentru ras; săpunuri de avivare; săpunuri de
toaletă în calupuri; săpunuri medicinale;
săpunuri antiperspirante; săpunuri antiperspirante pentru picioare; săpun de migdale;
mentă pentru parfumerie; trusă pentru cosmetice; şmirghel; abţibilduri pentru decorarea
unghiilor; unghii false; apă de colonie; baze
pentru parfumuri de flori; beţişoare cu vată
de uz cosmetic; beţişoare parfumate; paste
pentru curele de ascuţit brice; piatră ponce;
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; benzi
pentru împrospătarea respiraţiei; pânză de
şlefuit; pânză de sticlă; ruj de buze; pomezi
de uz cosmetic; produse pentru ras; preparate cosmetice pentru baie; produse de
toaletă; preparate pentru ondularea părului;
produse pentru înmuierea rufelor; produse
pentru ascuţit; preparate pentru igiena personală, deodorante; produse pentru netezire;
preparate pentru decolorare; produse pentru
albirea pielii; produse pentru lustruirea
protezelor dentare; produse pentru îngrijirea
gurii, altele decât cele de uz medical;
preparate cosmetice pentru slăbit; amidon
pentru satinat; preparate pentru lustruire;
substanţe de înmuiere a rufelor; produse de
înălbire; preparate pentru curăţare uscată;
preparate pentru îndepărtarea vopselelor;
preparate pentru îndepărtarea lacurilor; produse de demachiere; decapanţi pentru ceara
de parchet; produse pentru îndepărtarea
lacurilor; produse pentru îndepărtarea ruginii;
produse de îngrijire a unghiilor; preparate
pentru curăţarea protezelor dentare; produse
pentru curăţarea tapetelor; produse pentru
desfundarea ţevilor de scurgere; produse de
înălbire pentru spălare; preparate cu aloe
vera de uz cosmetic; produse de protecţie
solară; produse chimice de uz casnic pentru
avivarea culorilor [spălătorie]; produse pentru
conferirea luciului [lustruire]; pudră pentru
machiaj; diamantin (abraziv); substanţe pen-
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tru îndepărtarea petelor; decapanţi; gene
false; şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; albăstreală pentru rufe; terebentină [produs de degresare]; potpuriuri parfumate; sodă pentru albire; sodă cristalizată
pentru curăţare; săruri pentru baie, altele
decât cele de uz medical; săruri pentru albire; produse pentru fumigaţie (parfumuri);
produse pentru conservarea pielii (ceruiri);
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent;
produse astringente de uz cosmetic; cosmetice pentru sprâncene; produse pentru machiaj; produse pentru bronzare (cosmetice);
vopsele pentru păr; neutralizanţi pentru
ondulaţie permanentă; produse pentru a
conferi luciu frunzelor; produse cosmetice
pentru gene; produse pentru depilat; produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii; produse
pentru îngrijirea încălţămintei; cosmetice;
cosmetice pentru animale; cosmetice pentru
vopsirea sprâncenelor şi genelor; detergenţi,
alţii decât cei de uz industrial şi medical;
produse de degresare, altele decât cele de
uz industrial; decoloranţi de uz cosmetic;
antiperspirante (produse de toaletă); talc de
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); pânză de
şmirghel; pânze impregnate cu detergent,
pentru curăţat; şampoane; şampoane pentru
animale de companie; şampoane uscate;
glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de
badian; esenţă de mentă (ulei eteric);
05 - produse igienice pentru medicină; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide; balsamuri de
uz medical; hârtie pentru cataplasme cu
muştar; bandă lipicioasă de prins muşte;
hârtie cu insecticid contra moliilor; vată antiseptică; vată aseptică; vată hidrofilă; vată
de uz medical; vată din bumbac de uz medical; substanţe dietetice de uz medical; apă
de mare pentru băi medicinale; ape minerale
de uz medical; ape termale; fibre dietetice;
produse pentru odorizarea aerului; deodorante, altele decât cele de uz personal sau
veterinar; dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau materiale textile; adezivi pentru proteze dentare; scame de uz medical; leucoplaste; benzi adezive de uz medical; plasturi
de uz medical; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); pomezi de uz medical; produse
farmaceutice contra mătreţii; erbicide; substanţe pentru distrugerea ciupercilor de casă;
produse pentru distrugerea larvelor; produse
pentru nimicirea muştelor; produse pentru
distrugerea şoarecilor; produse pentru distru-

MĂRCI
gerea melcilor; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact; preparate medicinale pentru creşterea părului; absorbante
igienice pentru femei; protej-slipuri (produse
igienice); soluţii pentru lentile de contact;
terebentină de uz farmaceutic; săruri pentru
băi de uz medical; săruri pentru băi de ape
minerale; săruri de uz medical; săruri de
potasiu de uz medical; săruri de sodiu de uz
medical; săruri mirositoare; săruri de ape
minerale; paraziticide; produse contra transpiraţiei; produse contra transpiraţiei picioarelor; produse contraceptive chimice; produse antiparazitare; tampoane pentru femei;
16 - şerveţele din hârtie; hârtie igienică; prosoape
din hârtie; saci de gunoi din hârtie sau plastic; batiste din hârtie;
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; cârpe de spălat
pardoseli; cârpe de curăţat; cârpe pentru
ştergerea prafului; mănuşi de menaj; mănuşi
de lustruit;
27 - covoraşe antimucegai pentru frigidere;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare a produselor cu
amănuntul şi angro; servicii de aprovizionare
pentru terţi, inclusiv achiziţionarea de produse şi servicii pentru alte întreprinderi; promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate exterioară; publicitate on-line în reţeaua computerizată Internet; publicitate televizată;
difuzare de anunţuri publicitare; distribuire de
materiale publicitare; publicare de texte
publicitare; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul; servicii prestate de agenţii de
publicitate; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate radiofonică; afişaj; distribuire de eşantioane; redactare de texte publicitare; publicitate prin
corespondenţă.
(531) CFE(5) 01.01.10; 01.15.15; 27.05.07; 27.05.11;
29.01.12.

MD - BOPI 1/2013
(210) 032028
(220) 2012.10.30
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu "Best Klin", RU
Proektiruemîi proezd 251, korp. 2, Severnaia
promzona ter., g. Vidnoe, Leninskii r-n,
Moskovskaia obl., 142700, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10)
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;
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; şerveţele umede pentru îndepărtarea prafului şi
impurităţilor; cârpe de curăţat impregnate cu
detergenţi; produse abrazive; ambră (parfumerie); detartranţi de uz casnic; produse
antistatice de uz casnic; produse aromatice
(uleiuri esenţiale); preparate pentru parfumarea aerului; arome pentru produse de
patiserie (uleiuri esenţiale); arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale); aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi desprăfuire; balsamuri, altele decât cele de uz
medical; luciu de buze; pietre de lustruit,
hârtie abrazivă; hârtie cu şmirghel; hârtie de
lustruit; vaselină rectificată de uz cosmetic;
produse de ceruit încălţămintea; ceară de
folosit în cizmărie; vată de uz cosmetic; produse pentru parfumarea lenjeriei; agenţi de
uscare pentru maşini de spălat vase; adezivi
de uz cosmetic; apă parfumată; apă de javel;
apă de lavandă; apă de toaletă; ceară utilizată în spălătorii; ceară pentru pardoseli;
ceară antiderapantă pentru pardoseli; ceară
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de epilat; ceară de epilat facial; ceară pentru
croitorie; ceruri de lustruit pentru mobilă şi
pardoseli; ceară pentru încălţăminte; ceară
pentru lustruit; geluri de masaj, altele decât
cele de uz medical; heliotropină; geluri pentru albirea dinţilor; geraniol; farduri; deodorante pentru animale de companie; deodorante pentru oameni sau animale; lemn parfumat; parfumuri; lichide antiderapante pentru pardoseli; lichide pentru spălarea geamurilor; grăsimi de uz cosmetic; cenuşi vulcanice pentru curăţare; imagini decorative adezive de uz cosmetic; ionona (parfumerie);
pietre pentru ras (astringenţi); pietre abrazive; creioane pentru sprâncene; creioane
cosmetice; carbură de siliciu (abraziv); carburi metalice (abrazive); pietre de alaun
(astringenţi); piatră de diatomit pentru
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor false;
adezivi pentru fixarea părului fals; scoarţă de
quillaja pentru spălare; corindon (abraziv);
coloranţi pentru rufe; vopsele pentru barbă;
coloranţi pentru toaletă; vopsele cosmetice;
amidon (apret); produse de satinare pentru
albire; creme pentru piele, ceară pentru
piele; creme de lustruit; creme cosmetice;
creme pentru albirea pielii; roşu de lustruit;
tămâie; lacuri pentru păr; lacuri de unghii;
loţiuni de uz cosmetic; loţiuni de utilizat după
ras; măşti cosmetice; uleiuri pentru parfumerie; uleiuri de uz cosmetic; uleiuri de toaletă;
uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de
lămâie; uleiuri de curăţare; ulei de bergamot;
ulei de gaultheria; ulei de iasomie; ulei de
lavandă; ulei de migdale; ulei de trandafir;
ulei de terebentină pentru degresare; lapte
de var; cretă pentru curăţare; lapte de migdale de uz cosmetic; lapte demachiant; mosc
(parfumerie); săpunuri dezinfectante; săpunuri deodorante; săpunuri pentru ras; săpunuri de avivare; săpunuri de toaletă în calupuri; săpunuri medicinale; săpunuri antiperspirante; săpunuri antiperspirante pentru
picioare; săpun de migdale; mentă pentru
parfumerie; trusă pentru cosmetice; şmirghel;
abţibilduri pentru decorarea unghiilor; unghii
false; apă de colonie; baze pentru parfumuri
de flori; beţişoare cu vată de uz cosmetic;
beţişoare parfumate; paste pentru curele de
ascuţit brice; piatră ponce; peroxid de hidrogen de uz cosmetic; benzi pentru împrospătarea respiraţiei; pânză de şlefuit; pânză
de sticlă; ruj de buze; pomezi de uz cosmetic; produse pentru ras; preparate cosmetice
pentru baie; produse de toaletă; preparate
pentru ondularea părului; produse pentru
înmuierea rufelor; produse pentru ascuţit;
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preparate pentru igiena personală, deodorante; produse pentru netezire; preparate
pentru decolorare; produse pentru albirea
pielii; produse pentru lustruirea protezelor
dentare; produse pentru îngrijirea gurii, altele
decât cele de uz medical; preparate cosmetice pentru slăbit; amidon pentru satinat;
preparate pentru lustruire; substanţe de înmuiere a rufelor; produse de înălbire; preparate pentru curăţare uscată; preparate pentru
îndepărtarea vopselelor; preparate pentru
îndepărtarea lacurilor; produse de demachiere; decapanţi pentru ceara de parchet;
produse pentru îndepărtarea lacurilor; produse pentru îndepărtarea ruginii; produse de
îngrijire a unghiilor; preparate pentru curăţarea protezelor dentare; produse pentru curăţarea tapetelor; produse pentru desfundarea ţevilor de scurgere; produse de înălbire
pentru spălare; preparate cu aloe vera de uz
cosmetic; produse de protecţie solară; produse chimice de uz casnic pentru avivarea
culorilor (spălătorie); produse pentru conferirea luciului (lustruire); pudră pentru machiaj;
diamantin (abraziv); substanţe pentru îndepărtarea petelor; decapanţi; gene false; şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; albăstreală pentru rufe; terebentină (produs de degresare); potpuriuri parfumate; sodă pentru albire; sodă cristalizată pentru
cură-ţare; săruri pentru baie, altele decât
cele de uz medical; săruri pentru albire;
produse pentru fumigaţie (parfumuri); produse pentru conservarea pielii (ceruiri); amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent;
produse astringente de uz cosmetic; cosmetice pentru sprâncene; produse pentru machiaj; produse pentru bronzare (cosmetice);
vopsele pentru păr; neutralizanţi pentru ondulaţie permanentă; produse pentru a conferi
luciu frunzelor; produse cosmetice pentru
gene; produse pentru depilat; produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; produse pentru
îngrijirea încălţămintei; cosmetice; cosmetice
pentru animale; cosmetice pentru vopsirea
sprâncenelor şi genelor; detergenţi, alţii
decât cei de uz industrial şi medical; produse
de degresare, altele decât cele de uz industrial; decoloranţi de uz cosmetic; antiperspirante (produse de toaletă); talc de toaletă;
terpene (uleiuri esenţiale); pânză de şmirghel; pânze impregnate cu detergent pentru
curăţat; şampoane; şampoane pentru animale de companie; şampoane uscate; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă de badian;
esenţă de mentă (ulei eteric);

MĂRCI
05 - produse igienice pentru medicină; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide; balsamuri de
uz medical; hârtie pentru cataplasme cu
muştar; bandă lipicioasă de prins muşte;
hârtie cu insecticid contra moliilor; vată antiseptică; vată aseptică; vată hidrofilă; vată
de uz medical; vată din bumbac de uz medical; substanţe dietetice de uz medical; apă
de mare pentru băi medicinale; ape minerale
de uz medical; ape termale; fibre dietetice;
produse pentru odorizarea aerului; deodorante, altele decât cele de uz personal sau
veterinar; dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau materiale textile; adezivi pentru proteze dentare; scame de uz medical; leucoplaste; benzi adezive de uz medical; plasturi
de uz medical; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); pomezi de uz medical; produse
farmaceutice contra mătreţii; erbicide; substanţe pentru distrugerea ciupercilor de casă;
produse pentru distrugerea larvelor; produse
pentru nimicirea muştelor; produse pentru
distrugerea şoarecilor; produse pentru distrugerea melcilor; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact; preparate
medicinale pentru creşterea părului; absorbante igienice pentru femei; protej-slipuri
(produse igienice); soluţii pentru lentile de
contact; terebentină de uz farmaceutic; săruri
pentru băi de uz medical; săruri pentru băi de
ape minerale; săruri de uz medical; săruri de
potasiu de uz medical; săruri de sodiu de uz
medical; săruri mirositoare; săruri de ape
minerale; paraziticide; produse contra transpiraţiei; produse contra transpiraţiei picioarelor; produse contraceptive chimice; produse antiparazitare; tampoane pentru femei;
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35 - servicii de comercializare a produselor cu
amănuntul şi angro; servicii de aprovizionare
pentru terţi, inclusiv achiziţionarea de produse şi servicii pentru alte întreprinderi;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
exterioară; publicitate on-line în reţeaua computerizată Internet; publicitate televizată;
difuzare de anunţuri publicitare; distribuire de
materiale publicitare; publicare de texte
publicitare; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul; servicii prestate de agenţii de
publicitate; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate radiofonică; afişaj; distribuire de eşantioane; redactare de texte publicitare; publicitate prin
corespondenţă.

(210) 032035
(220) 2012.11.01
(730) Alihar Grup S.R.L., MD
Str. Moruzi nr. 22,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

16 - şerveţele din hârtie; hârtie igienică; prosoape
din hârtie; saci de gunoi din hârtie sau plastic; batiste din hârtie;
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; cârpe de spălat pardoseli; cârpe de curăţat; cârpe pentru ştergerea prafului; mănuşi de menaj; mănuşi de
lustruit;
27 - covoraşe antimucegai pentru frigidere;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

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

77

MD - BOPI 1/2013
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

TRADEMARKS
(531) CFE(5) 05.05.02; 05.05.20; 25.01.06; 25.01.09;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.13.

(531) CFE(5) 05.07.01; 11.03.04; 26.01.04; 26.01.16;
26.01.18; 27.01.06.

(210) 032044
(220) 2012.11.05
(730) DRĂGĂNEL Valentin, MD
Str. Moara Roşie nr. 30/4,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Panna Cotta", "Coffee Confectionery", "House", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: cafeniu, bej, roşu.
(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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(210) 032048
(220) 2012.11.06
(730) ROYAL SERVISIS Ltd., BG
Bd. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3,
ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate cuvintele şi cifrele, cu
excepţia elementului "GALAXY" şi executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru de diferite
nuanţe.
(511) NCL(10)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 26.03.07; 26.04.11;
26.07.17; 26.07.20; 27.05.11; 29.01.04.

(210) 032049
(220) 2012.11.06
(730) ROYAL SERVISIS Ltd., BG
Bd. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3,
ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria

MĂRCI
(540)
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate cuvintele şi cifrele, cu excepţia elementului "GALAXY" şi executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: argintiu de diferite nuanţe.
(511) NCL(10)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 26.03.07; 26.04.11;
26.07.17; 26.07.20; 27.05.11; 29.01.04.

(210) 032051
(220) 2012.11.06
(730) ROYAL SERVISIS Ltd., BG
Bd. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3,
ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate cuvintele şi cifrele, cu excepţia elementului "GALAXY" şi executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: auriu de diferite nuanţe.
(511) NCL(10)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 26.03.07; 26.04.11;
26.07.17; 26.07.20; 27.05.11; 29.01.04.

(210) 032050
(220) 2012.11.06
(730) ROYAL SERVISIS Ltd., BG
Bd. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3,
ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate cuvintele şi cifrele, cu
excepţia elementului "GALAXY" şi executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: bej de diferite nuanţe.
(511) NCL(10)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 26.03.07; 26.04.11;
26.07.17; 26.07.20; 27.05.11; 29.01.04.

(210) 032052
(220) 2012.11.05
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
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(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, roşu,
bronz.
(511) NCL(10)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri; hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(531) CFE(5) 03.01.24; 19.03.03; 19.03.24; 24.09.14;
25.01.25; 25.12.25; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.15.

(210) 032063
(220) 2012.09.10
(730) CORŞICOVA Arina, MD
Bd. Decebal nr. 89, ap. 72,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(540)

(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 032064
(220) 2012.09.10
(730) CORŞICOVA Arina, MD
Bd. Decebal nr. 89, ap. 72,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
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032071
2012.11.08
10872216
2012.05.10
EM
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808,
Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(591) Culori revendicate: albastru, argintiu.
(511) NCL(10)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 01.15.09; 19.03.03; 19.03.24; 25.05.25;
25.07.15; 25.12.01; 25.12.03; 29.01.12.

(210) 032078
(220) 2012.11.13
(730) VISAN Sergiu, MD
Str-la Avicenna nr. 12, bloc 1,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; 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;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 032085
(220) 2012.11.13
(730) MORELLO Renato, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 7, ap. 3,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MOBILA", "Italian Design", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, galben.
(511) NCL(10)
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) 26.04.09; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.12.

(210) 032087
(220) 2012.11.13
(730) LE BRIDGE Corporation Limited S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Varniţa nr. 6,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
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(591) Culori revendicate: alb, albastru-deschis, albastru-închis.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.02.01; 26.04.18; 26.07.25; 26.11.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.12; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 032089
(220) 2012.11.13
(730) World Medicine, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032091
(220) 2012.11.13
(730) World Medicine, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032090
(220) 2012.11.13
(730) World Medicine, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
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(210) 032092
(220) 2012.11.13
(730) World Medicine, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MD - BOPI 1/2013
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032093
(220) 2012.11.13
(730) World Medicine, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 032095
(220) 2012.11.13
(730) Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032094
(220) 2012.11.13
(730) World Medicine, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 7,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 032096
(220) 2012.11.13
(730) Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 032097
(220) 2012.11.12
(730) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(10)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 19.01.01; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.11;
28.05.00.

(210) 032098
(220) 2012.11.12
(730) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
32 - bere.
(531) CFE(5) 19.01.01; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.11;
28.05.00.

(210) 032106
(220) 2012.11.14
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032119
(220) 2012.11.13
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10)
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 şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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) 28.05.00.
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(210) 032120
(220) 2012.11.13
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10)
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 şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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) 28.05.00.

MD - BOPI 1/2013
(511) NCL(10)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 05.13.25; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13.

(210) 032125
(220) 2012.11.14
(730) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
TW
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,
Taiwan, R.O.C.
(540)

(511) NCL(10)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate
şi mecanisme pentru aparate cu preplată;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei,
calculatoare; extinctoare.
(531) CFE(5) 24.17.21; 26.04.02; 27.05.01.

(210) 032124
(220) 2012.11.14
(730) SIDENCO Tatiana, MD
Bd. Mihai Eminescu nr. 10, ap. 33,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(210) 032128
(220) 2012.11.15
(730) CĂRĂRUŞ Gheorghe, MD
Drumul Viilor nr. 38/1, ap. 85,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: bej, auriu, alb.

85

MD - BOPI 1/2013

TRADEMARKS

(511) NCL(10)
11 - electrocasnice;

(591) Culori revendicate: cafeniu, bej.
(511) NCL(10)
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;

21 - veselă şi accesorii pentru bucătărie.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.21.

(210) 032129
(220) 2012.11.15
(730) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu
"Lvivska tyutyunova fabryka", UA
vul. Promyslova, 50/52, k. 716, Lviv, 79024,
Ucraina
(540)

(511) NCL(10)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri,
toate produsele cuprinse în clasa 34, printre
care şi ţigări.

(210) 032131
(220) 2012.11.16
(730) RALINIX-COM S.R.L., firmă, MD
Str. Ciocana Veche nr. 4,
MD-2078, Coloniţa, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 032135
(220) 2012.11.16
(730) TRACI Galina, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 178,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 03.07.10; 27.05.01; 27.05.08.

(210) 032137
(220) 2012.11.08
(730) BOJENCO Alexei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25/2, ap. 33,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "md", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(10)
03 - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice;
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;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor;

MD - BOPI 1/2013
(210) 032138
(220) 2012.11.19
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;

(210) 032139
(220) 2012.11.19
(730) DIMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine specializate;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.01.16; 27.05.01.

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

TRADEMARKS
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 24.13.01; 24.17.05; 27.07.02; 29.01.13.

(210) 032149
(220) 2012.11.20
(730) GOLBAN Dumitru, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 20, bloc A, ap. 3,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032140
(220) 2012.11.19
(730) DMITRIEVA Olga, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 02.05.02; 02.05.03; 02.05.06; 02.05.17;
26.01.14; 26.01.25; 27.05.03.

(591) Culori revendicate: albastru, gri, roşu.
(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;

(210) 032153
(220) 2012.11.20
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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MĂRCI
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

MD - BOPI 1/2013
de proprietate intelectuală de către terţi într-o
piaţă on-line.
(220) 2012.11.20

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

032154
2012.11.20
85/727,676
2012.09.12
US
eBay Inc., US
2145 Hamilton Avenue, San Jose, CA
95125, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, galben, verde.
(511) NCL(10)
(320) 2012.09.12
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de bunuri şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, servicii de performanţă a cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare,
precum şi experienţă globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea unui
ghid de căutare de publicitate on-line care
oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
servicii de publicitate şi reclamă; servicii de
afaceri, şi anume servicii oferite de un site
web care oferă utilizatorilor posibilitatea de a
crea pagini web personalizate în care sunt
plasate informaţii definitive pentru utilizatorii
domeniului drepturilor de proprietate intelectuală şi politicii de proprietate intelectuală, în
scopul de a ajuta participanţii la program cu
întrebări şi cereri privind utilizarea drepturilor

35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.09.12.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.14.

(210) 032155
(220) 2012.11.20
(730) KORDAITE ENTERPRISE LTD, CY
Office 203, Liliana Building, 10 Kyriakou
Matsi avenue, Agious Omologites, PC 1082,
Nicosia, Cipru
(540)

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

(210) 032156
(220) 2012.11.21
(730) PANAINTE Zinaida, MD
Str. Poştei nr. 94, ap. 2,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.01.
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(210) 032157
(220) 2012.11.20
(730) NUMEX & CO S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Alecu Russo nr. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 032162
(220) 2012.11.20
(730) VESTEL & COMPANY S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Orheiului nr. 18,
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(511) NCL(10)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(210) 032158
(220) 2012.11.20
(730) NUMEX & CO S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Alecu Russo nr. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(531) CFE(5) 03.07.03; 03.07.24; 27.03.03; 27.05.02.

(210) 032164
(220) 2012.11.20
(730) SNEC-LUX S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Traian nr. 8, bloc 1, ap. 25,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

MĂRCI
(210) 032171
(220) 2012.11.21
(730) PEŞTE S.A., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 63,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2013
(511) NCL(10)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 04.05.02; 10.03.11; 26.01.16.

(210) 032175
(220) 2012.11.22
(730) AUTOCURAT S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 62,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
29 - peşte, produse din peşte.
(531) CFE(5) 03.09.01.

(511) NCL(10)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.05.11; 01.05.12; 15.01.17; 23.01.05;
27.05.01.

(210) 032173
(220) 2012.11.21
(730) NICOLAEV Ghenadi, MD
Str. Ismail nr. 88, ap. 37,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032179
(220) 2012.11.23
(730) SANELIT-PLUS S.R.L., MD
Str. Mihail Ceachir nr. 1A,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.
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(210) 032180
(220) 2012.11.23
(730) SANELIT-PLUS S.R.L., MD
Str. Mihail Ceachir nr. 1A,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
(511) NCL(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;

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

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

(210) 032188
(220) 2012.11.26
(730) CEO-GRUP S.R.L., MD
Str. Griviţei nr. 12/A,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032181
(220) 2012.11.23
(730) MOLDASIG S.A., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(511) NCL(10)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.04.03; 26.07.25; 26.13.25.

(210) 032183
(220) 2012.11.23
(730) PRO digital S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Petru Maior nr. 7,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(531) CFE(5) 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.12.

(210) 032189
(220) 2012.11.26
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Matei Basarab nr. 9, bloc 2, ap. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI

MD - BOPI 1/2013

(511) NCL(10)
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.

(511) NCL(10)
29 - legume conservate, congelate, uscate şi fierte;

(210) 032190
(220) 2012.11.26
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Matei Basarab nr. 9, bloc 2, ap. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032193
(220) 2012.11.26
(730) MULENCOV Vladislav, MD
Bd. Dacia nr. 44, ap. 48,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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;

31 - produse forestiere necuprinse în alte clase;
legume proaspete; seminţe.
(531) CFE(5) 05.03.14; 05.11.05; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.07.

(511) NCL(10)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;

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

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

(210) 032191
(220) 2012.11.26
(730) ALIMER-COMERŢ S.R.L., societate
comercială, MD
Str. A. Şciusev nr. 111,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032194
(220) 2012.11.26
(730) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED, IN
3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, Fateh
Maidan Road, Basheerbagh Hyderabad, 500
004 ANDHRA PRADESH, India
(540)

(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice; vaccinuri.

(210) 032199
(220) 2012.11.28
(730) A-VICO-TUR S.R.L., MD
Str. Dumitru Rîşcanu nr. 7, ap. 36,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(10)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 05.01.12; 27.03.11; 27.05.10; 27.05.11.

(210) 032203
(220) 2012.11.28
(730) REFORMA ART S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
38 - telecomunicaţii.

(210) 032204
(220) 2012.11.27
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru insecticide; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi
chimici pentru erbicide; mastic pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicultură); preparate pentru reglarea creşterii plantelor; pre-
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parate pe bază de oligoelemente pentru
plante; produse chimice pentru protecţia contra manei viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia contra bolilor viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia contra mălurii
cerealelor; produse chimice de uz ştiinţific;
produse care împiedică germinarea seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru agricultură; produse chimice
pentru uz în horticultură şi legumicultură; produse chimice de uz agricol; produse chimice
pentru îngrăşarea solului; emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare
(erbicide), inclusiv desicanţi şi defolianţi;
produse pentru combaterea ciupercii de
putregai uscat; produse pentru distrugerea
larvelor de insecte; produse de omorât
muşte; produse pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru
distrugerea moluştelor terestre; preparate
pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor afectate de
mălură; produse chimice pentru tratarea
viţei-de-vie afectate; produse chimice pentru
tratarea manei; produse chimice pentru tratamentul filoxerei; repelente; produse pentru
distrugerea paraziţilor; fungicide;
44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
de legumicultură; închirierea de instalaţii
agricole; împrăştierea din aer sau direct pe
sol de îngrăşăminte şi alte produse chimice
pentru agricultură; servicii de horticultură;
distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură, horticultură şi silvicultură; distrugerea
buruienilor; întreţinerea peluzelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032205
(220) 2012.11.27
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru insecticide; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi
chimici pentru erbicide; mastic pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicultură); preparate pentru reglarea creşterii plantelor; preparate pe bază de oligoelemente pentru
plante; produse chimice pentru protecţia contra manei viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia contra bolilor viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia contra mălurii cerealelor; produse chimice de uz ştiinţific;
produse care împiedică germinarea seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru agricultură; produse chimice
de uz în horticultură şi legumicultură; produse chimice de uz agricol; produse chimice
pentru îngrăşarea solului; emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor; erbicide; insecticide, inclusiv nematicide; pesticide; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse
pentru distrugerea ierburilor dăunătoare (erbicide), inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse pentru combaterea ciupercii de putregai
uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; produse chimice
pentru tratarea viţei-de-vie afectate; produse
chimice pentru tratarea manei; produse chimice pentru tratamentul filoxerei; repelente;
produse pentru distrugerea paraziţilor; fungicide;
44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
de legumicultură; închirierea de instalaţii
agricole; împrăştierea din aer sau direct pe
sol de îngrăşăminte şi alte produse chimice
pentru agricultură; servicii de horticultură;
distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură, horticultură şi silvicultură; distrugerea
buruienilor; întreţinerea peluzelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MD - BOPI 1/2013
(210) 032206
(220) 2012.11.27
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk,
142191, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru insecticide; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi
chimici pentru erbicide; mastic pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicultură); preparate pentru reglarea creşterii plantelor;
preparate pe bază de oligoelemente pentru
plante; produse chimice pentru protecţia contra manei viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia contra bolilor viţei-de-vie; produse chimice pentru protecţia contra mălurii cerealelor; produse chimice de uz ştiinţific; produse care împiedică germinarea seminţelor
culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru agricultură; produse chimice
pentru uz în horticultură şi legumicultură;
produse chimice de uz agricol; produse chimice pentru îngrăşarea solului; emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor; erbicide; insecticide, inclusiv nematicide; pesticide; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse
pentru distrugerea ierburilor dăunătoare (erbicide), inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse pentru combaterea ciupercii de putregai
uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; produse chimice
pentru tratarea viţei-de-vie afectate; produse
chimice pentru tratarea manei; produse chimice pentru tratamentul filoxerei; repelente;
produse pentru distrugerea paraziţilor; fungicide;
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44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
de legumicultură; închirierea de instalaţii
agricole; împrăştierea din aer sau direct pe
sol de îngrăşăminte şi alte produse chimice
pentru agricultură; servicii de horticultură;
distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură, horticultură şi silvicultură; distrugerea
buruienilor; întreţinerea peluzelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

TRADEMARKS
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.02.07; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.12.

(210) 032209
(220) 2012.11.29
(730) ZUEV INVEST S.R.L., MD
Str. Gh. Asachi nr. 62, ap. 22,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032207
(220) 2012.11.28
(730) MOTRICALA Petru, MD
Str. Lipcani nr. 9,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru.
(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;

(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.03.02.

(210) 032212
(220) 2012.11.29
(730) AUTOCURAT S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 62,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

96

(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;

MĂRCI
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 032214
(220) 2012.11.29
(730) AUTOCURAT S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 62,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;

(210) 032216
(220) 2012.11.29
(730) AUTOCURAT S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 62,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 032215
(220) 2012.11.29
(730) AUTOCURAT S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 62,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;

(210) 032217
(220) 2012.11.29
(730) AUTOCURAT S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 62,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

97

MD - BOPI 1/2013
(210) 032218
(220) 2012.11.29
(730) ISTRATI Victor, MD
Str. 31 August nr. 43,
MD-6526, Mereni, Anenii Noi,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.05.02; 02.05.18; 08.01.10; 08.01.14;
11.03.02; 27.05.01.

(210) 032220
(220) 2012.11.30
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu "Best Klin", RU
Proektiruemîi proezd 251, korp. 2, Severnaia
promzona ter., g. Vidnoe, Leninskii r-n,
Moskovskaia obl., 142700, Federaţia Rusă
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 032219
(220) 2012.11.30
(730) MORARI Victoria, MD
Str. Miron Costin nr. 18/1, ap. 45,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
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;
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; şerveţele umede pentru îndepărtarea prafului şi
impurităţilor; cârpe de curăţat impregnate cu
detergenţi; produse abrazive; ambră (parfumerie); detartranţi de uz casnic; produse
antistatice de uz casnic; produse aromatice
(uleiuri esenţiale); preparate pentru parfumarea aerului; arome pentru produse de patiserie (uleiuri esenţiale); arome pentru băuturi
(uleiuri esenţiale); aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire; balsamuri, altele decât cele de uz medical; luciu
de buze; pietre de lustruit, hârtie abrazivă;
hârtie cu şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină
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rectificată de uz cosmetic; produse de ceruit
încălţămintea; ceară de folosit în cizmărie;
vată de uz cosmetic; produse pentru parfumarea lenjeriei; agenţi de uscare pentru maşini de spălat vase; adezivi de uz cosmetic;
apă parfumată; apă de javel; apă de lavandă;
apă de toaletă; ceară utilizată în spălătorii;
ceară pentru pardoseli; ceară antiderapantă
pentru pardoseli; ceară de epilat; ceară de
epilat facial; ceară pentru croitorie; ceruri de
lustruit pentru mobilă şi pardoseli; ceară
pentru încălţăminte; ceară pentru lustruit;
geluri de masaj, altele decât cele de uz medical; heliotropină; geluri pentru albirea dinţilor; geraniol; farduri; deodorante pentru animale de companie; deodorante pentru oameni sau animale; lemn parfumat; parfumuri;
lichide antiderapante pentru pardoseli; lichide
pentru spălarea geamurilor; grăsimi de uz
cosmetic; cenuşi vulcanice pentru curăţare;
imagini decorative adezive de uz cosmetic;
ionona (parfumerie); pietre pentru ras (astringenţi); pietre abrazive; creioane pentru
sprâncene; creioane cosmetice; carbură de
siliciu (abraziv); carburi metalice (abrazive);
pietre de alaun (astringenţi); piatră de diatomit pentru lustruit; adezivi pentru fixarea genelor false; adezivi pentru fixarea părului fals;
scoarţă de quillaja pentru spălare; corindon
(abraziv); coloranţi pentru rufe; vopsele pentru barbă; coloranţi pentru toaletă; vopsele
cosmetice; amidon (apret); produse de satinare pentru albire; creme pentru piele, ceară
pentru piele; creme de lustruit; creme cosmetice; creme pentru albirea pielii; roşu de
lustruit; tămâie; lacuri pentru păr; lacuri de
unghii; loţiuni de uz cosmetic; loţiuni de utilizat după ras; măşti cosmetice; uleiuri pentru
parfumerie; uleiuri de uz cosmetic; uleiuri de
toaletă; uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri de curăţare; ulei
de bergamot; ulei de gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; ulei de migdale; ulei de
trandafir; ulei de terebentină pentru degresare; lapte de var; cretă pentru curăţare; lapte
de migdale de uz cosmetic; lapte demachiant; mosc (parfumerie); săpunuri dezinfectante; săpunuri deodorante; săpunuri
pentru ras; săpunuri de avivare; săpunuri de
toaletă în calupuri; săpunuri medicinale; săpunuri antiperspirante; săpunuri antiperspirante pentru picioare; săpun de migdale;
mentă pentru parfumerie; trusă pentru cosmetice; şmirghel; abţibilduri pentru decorarea
unghiilor; unghii false; apă de colonie; baze
pentru parfumuri de flori; beţişoare cu vată
de uz cosmetic; beţişoare parfumate; paste
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pentru curele de ascuţit brice; piatră ponce;
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; benzi
pentru împrospătarea respiraţiei; pânză de
şlefuit; pânză de sticlă; ruj de buze; pomezi
de uz cosmetic; produse pentru ras; preparate cosmetice pentru baie; produse de toaletă; preparate pentru ondularea părului;
produse pentru înmuierea rufelor; produse
pentru ascuţit; preparate pentru igiena personală, deodorante; produse pentru netezire;
preparate pentru decolorare; produse pentru
albirea pielii; produse pentru lustruirea protezelor dentare; produse pentru îngrijirea
gurii, altele decât cele de uz medical; preparate cosmetice pentru slăbit; amidon pentru
satinat; preparate pentru lustruire; substanţe
de înmuiere a rufelor; produse de înălbire;
preparate pentru curăţare uscată; preparate
pentru îndepărtarea vopselelor; preparate
pentru îndepărtarea lacurilor; produse de
demachiere; decapanţi pentru ceara de
parchet; produse pentru îndepărtarea lacurilor; produse pentru îndepărtarea ruginii; produse de îngrijire a unghiilor; preparate pentru
curăţarea protezelor dentare; produse pentru
curăţarea tapetelor; produse pentru desfundarea ţevilor de scurgere; produse de înălbire pentru spălare; preparate cu aloe vera
de uz cosmetic; produse de protecţie solară;
produse chimice de uz casnic pentru avivarea culorilor (spălătorie); produse pentru
conferirea luciului (lustruire); pudră pentru
machiaj; diamantin (abraziv); substanţe pentru îndepărtarea petelor; decapanţi; gene
false; şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; albăstreală pentru rufe; terebentină (produs de degresare); potpuriuri parfumate; sodă pentru albire; sodă cristalizată
pentru curăţare; săruri pentru baie, altele
decât cele de uz medical; săruri pentru albire; produse pentru fumigaţie (parfumuri);
produse pentru conservarea pielii (ceruiri);
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent;
produse astringente de uz cosmetic; cosmetice pentru sprâncene; produse pentru
machiaj; produse pentru bronzare (cosmetice); vopsele pentru păr; neutralizanţi pentru
ondulaţie permanentă; produse pentru a conferi luciu frunzelor; produse cosmetice pentru
gene; produse pentru depilat; produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; produse pentru
îngrijirea încălţămintei; cosmetice; cosmetice
pentru animale; cosmetice pentru vopsirea
sprâncenelor şi genelor; detergenţi, alţii decât cei de uz industrial şi medical; produse
de degresare, altele decât cele de uz industrial; decoloranţi de uz cosmetic; antiper-
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spirante (produse de toaletă); talc de toaletă;
terpene (uleiuri esenţiale); pânză de şmirghel; pânze impregnate cu detergent pentru
curăţat; şampoane; şampoane pentru animale de companie; şampoane uscate; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă de badian;
esenţă de mentă (ulei eteric);
05 - produse igienice pentru medicină; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide; balsamuri de
uz medical; hârtie pentru cataplasme cu
muştar; bandă lipicioasă de prins muşte; hârtie cu insecticid contra moliilor; vată antiseptică; vată aseptică; vată hidrofilă; vată de
uz medical; vată din bumbac de uz medical;
substanţe dietetice de uz medical; apă de
mare pentru băi medicinale; ape minerale de
uz medical; ape termale; fibre dietetice;
produse pentru odorizarea aerului; deodorante, altele decât cele de uz personal sau
veterinar; dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau materiale textile; adezivi pentru
proteze dentare; scame de uz medical; leucoplaste; benzi adezive de uz medical; plasturi de uz medical; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); pomezi de uz medical; produse
farmaceutice contra mătreţii; erbicide; substanţe pentru distrugerea ciupercilor de casă;
produse pentru distrugerea larvelor; produse
pentru nimicirea muştelor; produse pentru
distrugerea şoarecilor; produse pentru distrugerea melcilor; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact; preparate medicinale pentru creşterea părului; absorbante
igienice pentru femei; protej-slipuri (produse
igienice); soluţii pentru lentile de contact;
terebentină de uz farmaceutic; săruri pentru
băi de uz medical; săruri pentru băi de ape
minerale; săruri de uz medical; săruri de potasiu de uz medical; săruri de sodiu de uz
medical; săruri mirositoare; săruri de ape
minerale; paraziticide; produse contra transpiraţiei; produse contra transpiraţiei picioarelor; produse contraceptive chimice; produse antiparazitare; tampoane pentru femei;
16 - şerveţele din hârtie; hârtie igienică; prosoape
din hârtie; saci de gunoi din hârtie sau plastic; batiste din hârtie;
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
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construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase; cârpe de spălat pardoseli; cârpe de curăţat; cârpe pentru ştergerea prafului; mănuşi de menaj; mănuşi de
lustruit;
27 - covoraşe antimucegai pentru frigidere;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare a produselor cu amănuntul şi angro; servicii de aprovizionare
pentru terţi, inclusiv achiziţionarea de produse şi servicii pentru alte întreprinderi; promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
exterioară; publicitate on-line în reţeaua computerizată Internet; publicitate televizată; difuzare de anunţuri publicitare; distribuire de
materiale publicitare; publicare de texte publicitare; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul; servicii prestate de agenţii de
publicitate; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate radiofonică; afişaj; distribuire de eşantioane; redactare de texte publicitare; publicitate prin
corespondenţă.

(210) 032221
(220) 2012.11.30
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu "Best Klin", RU
Proektiruemîi proezd 251, korp. 2, Severnaia
promzona ter., g. Vidnoe, Leninskii r-n,
Moskovskaia obl., 142700, Federaţia Rusă
(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu, bej, alb.
(511) NCL(10)
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 ali-

MĂRCI
mentelor; 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; şerveţele umede pentru îndepărtarea prafului şi
impurităţilor; cârpe de curăţat impregnate cu
detergenţi; produse abrazive; ambră (parfumerie); detartranţi de uz casnic; produse
antistatice de uz casnic; produse aromatice
(uleiuri esenţiale); preparate pentru parfumarea aerului; arome pentru produse de
patiserie (uleiuri esenţiale); arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale); aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi desprăfuire; balsamuri, altele decât cele de uz
medical; luciu de buze; pietre de lustruit,
hârtie abrazivă; hârtie cu şmirghel; hârtie de
lustruit; vaselină rectificată de uz cosmetic;
produse de ceruit încălţămintea; ceară de
folosit în cizmărie; vată de uz cosmetic;
produse pentru parfumarea lenjeriei; agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase;
adezivi de uz cosmetic; apă parfumată; apă
de javel; apă de lavandă; apă de toaletă;
ceară utilizată în spălătorii; ceară pentru
pardoseli; ceară antiderapantă pentru pardoseli; ceară de epilat; ceară de epilat facial;
ceară pentru croitorie; ceruri de lustruit pentru mobilă şi pardoseli; ceară pentru încălţăminte; ceară pentru lustruit; geluri de
masaj, altele decât cele de uz medical;
heliotropină; geluri pentru albirea dinţilor;
geraniol; farduri; deodorante pentru animale
de companie; deodorante pentru oameni sau
animale; lemn parfumat; parfumuri; lichide
antiderapante pentru pardoseli; lichide pentru
spălarea geamurilor; grăsimi de uz cosmetic;
cenuşi vulcanice pentru curăţare; imagini
decorative adezive de uz cosmetic; ionona
(parfumerie); pietre pentru ras (astringenţi);
pietre abrazive; creioane pentru sprâncene;
creioane cosmetice; carbură de siliciu (abraziv); carburi metalice (abrazive); pietre de
alaun (astringenţi); piatră de diatomit pentru
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor false;
adezivi pentru fixarea părului fals; scoarţă de
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quillaja pentru spălare; corindon (abraziv);
coloranţi pentru rufe; vopsele pentru barbă;
coloranţi pentru toaletă; vopsele cosmetice;
amidon (apret); produse de satinare pentru
albire; creme pentru piele, ceară pentru
piele; creme de lustruit; creme cosmetice;
creme pentru albirea pielii; roşu de lustruit;
tămâie; lacuri pentru păr; lacuri de unghii;
loţiuni de uz cosmetic; loţiuni de utilizat după
ras; măşti cosmetice; uleiuri pentru parfumerie; uleiuri de uz cosmetic; uleiuri de toaletă;
uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de
lămâie; uleiuri de curăţare; ulei de bergamot;
ulei de gaultheria; ulei de iasomie; ulei de
lavandă; ulei de migdale; ulei de trandafir;
ulei de terebentină pentru degresare; lapte
de var; cretă pentru curăţare; lapte de migdale de uz cosmetic; lapte demachiant; mosc
(parfumerie); săpunuri dezinfectante; săpunuri deodorante; săpunuri pentru ras; săpunuri de avivare; săpunuri de toaletă în calupuri; săpunuri medicinale; săpunuri antiperspirante; săpunuri antiperspirante pentru
picioare; săpun de migdale; mentă pentru
parfumerie; trusă pentru cosmetice; şmirghel;
abţibilduri pentru decorarea unghiilor; unghii
false; apă de colonie; baze pentru parfumuri
de flori; beţişoare cu vată de uz cosmetic;
beţişoare parfumate; paste pentru curele de
ascuţit brice; piatră ponce; peroxid de hidrogen de uz cosmetic; benzi pentru împrospătarea respiraţiei; pânză de şlefuit;
pânză de sticlă; ruj de buze; pomezi de uz
cosmetic; produse pentru ras; preparate cosmetice pentru baie; produse de toaletă;
preparate pentru ondularea părului; produse
pentru înmuierea rufelor; produse pentru
ascuţit; preparate pentru igiena personală,
deodorante; produse pentru netezire; preparate pentru decolorare; produse pentru albirea pielii; produse pentru lustruirea protezelor dentare; produse pentru îngrijirea gurii,
altele decât cele de uz medical; preparate
cosmetice pentru slăbit; amidon pentru satinat; preparate pentru lustruire; substanţe de
înmuiere a rufelor; produse de înălbire; preparate pentru curăţare uscată; preparate
pentru îndepărtarea vopselelor; preparate
pentru îndepărtarea lacurilor; produse de
demachiere; decapanţi pentru ceara de parchet; produse pentru îndepărtarea lacurilor;
produse pentru îndepărtarea ruginii; produse
de îngrijire a unghiilor; preparate pentru curăţarea protezelor dentare; produse pentru
curăţarea tapetelor; produse pentru desfundarea ţevilor de scurgere; produse de înălbire pentru spălare; preparate cu aloe vera
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de uz cosmetic; produse de protecţie solară;
produse chimice de uz casnic pentru avivarea culorilor (spălătorie); produse pentru
conferirea luciului (lustruire); pudră pentru
machiaj; diamantin (abraziv); substanţe pentru îndepărtarea petelor; decapanţi; gene
false; şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; albăstreală pentru rufe; terebentină (produs de degresare); potpuriuri parfumate; sodă pentru albire; sodă cristalizată
pentru curăţare; săruri pentru baie, altele
decât cele de uz medical; săruri pentru albire; produse pentru fumigaţie (parfumuri);
produse pentru conservarea pielii (ceruiri);
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent;
produse astringente de uz cosmetic; cosmetice pentru sprâncene; produse pentru
machiaj; produse pentru bronzare (cosmetice); vopsele pentru păr; neutralizanţi pentru
ondulaţie permanentă; produse pentru a
conferi luciu frunzelor; produse cosmetice
pentru gene; produse pentru depilat; produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii; produse
pentru îngrijirea încălţămintei; cosmetice;
cosmetice pentru animale; cosmetice pentru
vopsirea sprâncenelor şi genelor; detergenţi,
alţii decât cei de uz industrial şi medical;
produse de degresare, altele decât cele de
uz industrial; decoloranţi de uz cosmetic;
antiperspirante (produse de toaletă); talc de
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); pânză de
şmirghel; pânze impregnate cu detergent
pentru curăţat; şampoane; şampoane pentru
animale de companie; şampoane uscate;
glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de badian; esenţă de mentă (ulei eteric);
05 - produse igienice pentru medicină; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide; balsamuri de
uz medical; hârtie pentru cataplasme cu
muştar; bandă lipicioasă de prins muşte; hârtie cu insecticid contra moliilor; vată antiseptică; vată aseptică; vată hidrofilă; vată de
uz medical; vată din bumbac de uz medical;
substanţe dietetice de uz medical; apă de
mare pentru băi medicinale; ape minerale de
uz medical; ape termale; fibre dietetice; produse pentru odorizarea aerului; deodorante,
altele decât cele de uz personal sau veterinar; dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile; adezivi pentru proteze dentare; scame de uz medical; leucoplaste;
benzi adezive de uz medical; plasturi de uz
medical; scutece (şerveţele pentru bebeluşi);
pomezi de uz medical; produse farmaceutice
contra mătreţii; erbicide; substanţe pentru di-
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strugerea ciupercilor de casă; produse pentru distrugerea larvelor; produse pentru
nimicirea muştelor; produse pentru distrugerea şoarecilor; produse pentru distrugerea
melcilor; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate pentru curăţarea
lentilelor de contact; preparate medicinale
pentru creşterea părului; absorbante igienice
pentru femei; protej-slipuri (produse igienice);
soluţii pentru lentile de contact; terebentină
de uz farmaceutic; săruri pentru băi de uz
medical; săruri pentru băi de ape minerale;
săruri de uz medical; săruri de potasiu de uz
medical; săruri de sodiu de uz medical; săruri
mirositoare; săruri de ape minerale; paraziticide; produse contra transpiraţiei; produse
contra transpiraţiei picioarelor; produse contraceptive chimice; produse antiparazitare;
tampoane pentru femei;
16 - şerveţele din hârtie; hârtie igienică; prosoape
din hârtie; saci de gunoi din hârtie sau plastic; batiste din hârtie;
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; cârpe de spălat pardoseli; cârpe de curăţat; cârpe pentru ştergerea prafului; mănuşi de menaj; mănuşi de
lustruit;
27 - covoraşe antimucegai pentru frigidere;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare a produselor cu amănuntul şi angro; servicii de aprovizionare
pentru terţi, inclusiv achiziţionarea de produse şi servicii pentru alte întreprinderi; promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
exterioară; publicitate on-line în reţeaua computerizată Internet; publicitate televizată; difuzare de anunţuri publicitare; distribuire de
materiale publicitare; publicare de texte
publicitare; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul; servicii prestate de agenţii de
publicitate; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate radiofonică; afişaj; distribuire de eşantioane;
redactare de texte publicitare; publicitate prin
corespondenţă.
(531) CFE(5) 02.09.15; 05.05.02; 05.05.20; 24.17.25;
27.05.17; 29.01.13.

MĂRCI
(210) 032223
(220) 2012.11.30
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MD - BOPI 1/2013
(210) 032224
(220) 2012.11.30
(730) COSTAVINEX S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 10,
MD-6813, Costeşti, Ialoveni,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(531) CFE(5) 28.05.00.

103

MD - BOPI 1/2013

TRADEMARKS

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

22971
2012.11.19
2021.08.25
029717
2011.08.25
VESELTIS S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Dumitru Caraciobanu nr. 16/2,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

23124
2012.08.28
2020.10.06
027901
2010.10.06
MAFTEI Anatolie, MD
MD-7326, Goteşti, Cantemir,
Republica Moldova

(540)

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

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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23242
2012.09.20
2021.08.26
029713
2011.08.26
CAPRICORN LIFE SCIENCES B.V., NL
Traviatastraat 110, 2555 VH The Hague,
Olanda

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Комфорт", "Кидс",
"life sciences", "Свободное дыхание", "Безопасный, простой, облегчающий дыхание", cu excepţia executării grafice deosebite
(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) 03.04.07; 25.03.01; 26.04.18; 26.05.04;
26.05.15; 27.05.10; 28.05.00.

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

(540)

23296
2012.10.13
2020.05.26
027233
2010.05.26
PORCIULEAN Tatiana, MD
Str. Lidia Istrati nr. 25,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "VOYAGE".
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor, cu excepţia comercializării produselor din clasa 25; servicii
de comercializare pentru terţi prestate de
magazine; toate serviciile sus-menţionate, cu
excepţia serviciilor de vânzare la licitaţie şi a
serviciilor de închiriere a maşinilor şi aparatelor de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

MD - BOPI 1/2013
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar; toate, cu excepţia preparatelor şi
substanţelor farmaceutice antivirotice.

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

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

23387
2012.11.06
2021.08.01
029594
2011.08.01
POSLAVSCAIA Irina, MD
Str. Kiev nr. 3/3, ap. 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

23369
2012.11.06
2021.09.06
029748
2011.09.06
RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India

(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar; toate, cu excepţia preparatelor şi
substanţelor farmaceutice antivirotice.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

(540)

23381
2012.11.06
2021.08.11
029655
2011.08.11
RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Extra", "CISTOTEL", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, verde,
galben.
(511) NCL(9)
03 - preparate cosmetice, loţiuni pentru îngrijirea
pielii; toate preparate pe bază de rostopască;
05 - produse farmaceutice şi parafarmaceutice;
produse igienice pentru medicină; preparate
cu efect curativ, în special dermatologice;
toate preparate pe bază de rostopască.
(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 26.04.02; 27.05.24;
29.01.15.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

23388
2012.11.02
2021.08.10
029661
2011.08.10
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia

(511) NCL(9)
12 - vehicule; mijloace de transport cu motor, automobile, părţi şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate, cu excepţia pneurilor, anvelopelor, bandajelor de roţi.
(531) CFE(5) 27.07.01.

23396
2012.11.08
2021.11.07
030120
2011.11.07
COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, 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;
05 - produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

23397
2012.11.08
2021.11.07
030122
2011.11.07
COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

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

TRADEMARKS

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

23404
2012.11.12
2021.09.02
029736
2011.09.02
SOCOLOV Anatolii, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

23405
2012.11.02
2021.06.07
029357
2011.06.07
MERAJI Nicolai, MD
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112,
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova

MD - BOPI 1/2013
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "TOUR", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, verde,
verde-deschis, negru, alb.
(511) NCL(9)
32 - băuturi nealcoolice fabricate cu utilizarea
tarhonului, extractelor sale sau cu aromă de
tarhon.

(531) CFE(5) 03.07.15; 27.05.01.

(531) CFE(5) 25.01.06; 25.01.15; 26.01.18; 26.04.18;
26.07.03; 26.07.05; 26.11.07; 27.01.12; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.15.

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

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

43 - servicii de cazare temporară.

23410
2012.11.13
2021.10.27
030072
2011.10.27
OOO "Aqua-Life", RU
23 km., g. Cernogolovka, 142432,
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă

23411
2012.11.13
2021.10.27
030073
2011.10.27
OOO "Aqua-Life", RU
23 km., g. Cernogolovka, 142432,
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă
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(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale
şi cifrele, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, bordo,
cărămiziu, galben, verde, negru, alb.
(511) NCL(9)
32 - băuturi nealcoolice gazoase.
(531) CFE(5) 05.07.11; 05.07.12; 25.01.06; 25.01.15;
26.01.18; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.07; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.15.

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

TRADEMARKS

23412
2012.11.13
2021.10.27
030074
2011.10.27
OOO "Aqua-Life", RU
23 km., g. Cernogolovka, 142432,
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, verde,
galben, negru, alb.
(511) NCL(9)
32 - băuturi nealcoolice gazoase.
(531) CFE(5) 05.07.15; 25.01.06; 25.01.15; 26.01.18;
26.04.16; 26.11.07; 27.01.12; 27.05.01; 28.05.00;
29.01.15.

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

23418
2012.11.13
2020.10.22
028012
2010.10.22
Energy Brands Inc., US
17-20 Whitestone Expressway, Whitestone,
New York 11357, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
03 - luciu de buze, balsam de buze;
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
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cătărie; 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.

papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;

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

23426
2012.11.16
2021.09.21
029863
2011.09.21
Otis Elevator Company, US
10 Farm Springs, Farmington, Connecticut
06032, Statele Unite ale Americii

(540)

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
32 - ape potabile aromatizate îmbogăţite cu vitamine;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

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

23422
2012.11.12
2020.12.23
028337
2010.12.23
COSTIN Nicolae, MD
MD-3739, Zubreşti, Străşeni,
Republica Moldova

(511) NCL(9)
07 - elevatoare, ascensoare, escalatoare, alei
mobile şi piese pentru acestea.

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

(540)

23436
2012.11.05
2021.09.01
029729
2011.09.01
MADAN Victor, MD
Str. Livezilor nr. 41, MD-2039,
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice, în special faianţă, gresie, produse ceramice pentru
acoperiri.

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

23444
2012.11.19
2021.09.30
029887
2011.09.30
TABAC Denis, MD
MD-6301, Ceadîr, Leova, Republica Moldova
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

23459
2012.11.22
2021.11.02
030091
2011.11.02
BRV ISTCOM S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 15/1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii;
42 - crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
(531) CFE(5) 03.02.01; 03.02.24; 27.05.07.

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

23458
2012.09.02
2021.05.03
029151
2011.05.03
SUDZUCKER MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. 27 August nr. 1,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "WEBMASTER", "STUDIO", "imaginea globului pământesc", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, sur, negru.
(511) NCL(9)
42 - proiectarea şi dezvoltarea hardware şi software.
(531) CFE(5) 01.05.01; 26.11.07; 27.05.09; 29.01.13.

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

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Zahăr", "Zahăr Cristal",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, roşu, alb.
(511) NCL(9)
30 - zahăr;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.01;
29.01.14.
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23465
2012.11.23
2021.11.11
030165
2011.11.11
Al-Jazeera Factory for Paints Company,
SA
P.O. Box 1900, Khamis Mushayt 61961,
Arabia Saudită

MĂRCI
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "PAINTS", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, albastru, albastru-deschis, verde, verde-deschis,
roşu, roz.
(511) NCL(9)
02 - vopsele.

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

(531) CFE(5) 05.05.20; 06.03.03; 25.07.01; 26.01.04;
26.01.16; 26.02.03; 26.02.05; 28.01.00; 29.01.15.

(540)

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

23472
2012.11.26
2021.09.02
029734
2011.09.02
GARACIUC Ghenadie, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 34, bloc 1, ap. 36,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
PRISACAR Alexandru, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 12, ap. 45,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
MOCAN Ghenadie, MD
Bd. Moscova nr. 11, ap. 159,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

23481
2012.12.03
2021.02.01
028509
2011.02.01
EVENDA GRUP S.R.L., MD
Str. Duminica Mare nr. 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 03.07.24; 26.07.25; 26.13.25; 27.05.10.

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

23482
2012.12.05
2021.02.24
028693
2011.02.24
OAO "Compania UNIMILK", RU
127015, Moscova, ul. Viatskaia nr. 27, korp.
13-14, Federaţia Rusă

(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.02; 02.03.23; 09.01.09;
09.01.21; 09.07.25.

111
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Для всей семьи", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-deschis, gri.
(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, uscate şi
prelucrate termic; 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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, condimente; mirodenii; gheaţă alimentară;

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, turcoaz-deschis, turcoaz.
(511) NCL(9)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni, servicii de horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13.

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

23485
2012.12.04
2021.03.16
028846
2011.03.16
GARANOVSCHI Pavel, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 02.09.01; 11.03.03; 11.03.04; 28.05.00;
29.01.13.

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

23483
2012.12.05
2021.03.17
028865
2011.03.17
CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Bd. C. Negruzzi nr. 4/2,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "KLASSIK", "HOTEL" şi
imaginea stelelor, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 26.11.12; 27.05.14;
27.05.22.

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

112

23486
2012.12.05
2021.06.17
029413
2011.06.17
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6,
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

MĂRCI
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(540)

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

(511) NCL(9)
33 - vinuri de muscat.

(540)

23499
2012.11.13
2021.10.27
030076
2011.10.27
OOO "Aqua-Life", RU
23 km., g. Cernogolovka, 142432,
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă

(531) CFE(5) 28.05.00.

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

23494
2012.12.12
2021.08.04
029609
2011.08.04
DELEXPEDIT S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 48, ap. 137,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "TravelDesk", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, albastru.
(511) NCL(9)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 24.17.02; 27.05.01; 29.01.12.

(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, mov,
roşu, roz-deschis, negru, alb.
(511) NCL(9)
32 - băuturi nealcoolice gazoase.
(531) CFE(5) 06.01.02; 25.01.06; 25.01.15; 26.01.18;
26.04.04; 26.04.18; 26.11.07; 27.05.01; 28.05.00;
29.01.15.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în decembrie 2012
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.
1
1

(210)
(151)
(220)
(111)
Nr.
Nr. înreData
Data
de depozit de depozit gistrării înregistrării
2
3
4
5
029717
2011.08.25 22971 2012.11.19

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

6
30

7
VESELTIS S.R.L., societate
comercială, MD
GRATE Alexandru, MD
MAFTEI Anatolie, MD
CAPRICORN LIFE SCIENCES
B.V., NL
PORCIULEAN Tatiana, MD
COZACENCO Leonid, MD
RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN
RICHI-TICHI S.R.L., MD
DUFREMOL S.R.L., societate
comercială, MD
Tovarîstvo z obmejenoiu
vidpovidalinistiu "Farma Start", UA
Abbott Laboratories, US
Abbott Laboratories, US
Abbott Laboratories, US
Abbott Laboratories, US
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
NUMEX & CO S.R.L., societate
comercială, MD
RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN
DND MEDIA S.R.L., MD
DND MEDIA S.R.L., MD
TEHNOENGINEERING GRUP
S.R.L., societate comercială, MD
MANOLII S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
POSLAVSCAIA Irina, MD
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota
Motor Corporation), JP
PURICI Vadim, MD

2
3
4

027903
027901
029713

2010.10.06
2010.10.06
2011.08.26

23091
23124
23242

2012.08.17
2012.08.28
2012.09.20

29,30
43
05

5
6
7

027233
030462
029748

2010.05.26
2012.01.12
2011.09.06

23296
23361
23369

2012.10.13
2012.10.28
2012.11.06

35,39,43
30
05

8
9

030545
030550

2012.01.27
2012.01.24

23372
23373

2012.11.05
2012.11.05

25,35
35

10

029953

2011.10.10

23374

2012.11.02

05

11
12
13
14
15

030048
030050
030051
030052
030100

2011.10.25
2011.10.25
2011.10.25
2011.10.25
2011.11.02

23375
23376
23377
23378
23379

2012.11.02
2012.11.02
2012.11.02
2012.11.02
2012.11.02

05,29
05,29
05,29
05,29
03

16

029192

2011.05.10

23380

2012.11.06

05,32,35

17

029655

2011.08.11

23381

2012.11.06

05

18
19
20

029202
029203
029033

2011.05.10
2011.05.10
2011.04.11

23382
23383
23384

2012.11.05
2012.11.05
2012.11.05

16,35,38,41
16,35,38,41
35,43

21

029293

2011.05.27

23385

2012.11.05

36,41,43

22
23

029594
029661

2011.08.01
2011.08.10

23387
23388

2012.11.06
2012.11.02

03,05
12

24

029792

2011.09.09

23390

2012.11.09

25

029935

2011.10.05

23392

2012.11.05

26
27

030005
030157

2011.10.13
2011.11.11

23393
23394

2012.11.05
2012.11.08

28

030119

2011.11.07

23395

2012.11.08

29

030120

2011.11.07

23396

2012.11.08

30

030122

2011.11.07

23397

2012.11.08

114

01,11,19,
20,27
03,05,06,09, GORELOV Vladislav, MD
16,18,19,20,
21,25,28,31,
35,44
30,41,43
COJOCARU Ruslan, MD
COSMOVIS S.R.L., societate
05,35
comercială, MD
COSMOVIS S.R.L., societate
05,35
comercială, MD
COSMOVIS S.R.L., societate
03,05,35
comercială, MD
COSMOVIS S.R.L., societate
03,05,35
comercială, MD

(441) (442/450)
Nr.
Nr. BOPI
BOPI
8
9
10/2011 1/2013
1/2011
1/2011
11/2011
9/2010
3/2012
10/2011

1/2013
1/2013
1/2013
1/2013

3/2012
3/2012
2/2012
2/2012
2/2012
2/2012
2/2012
2/2012
8/2011
10/2011

1/2013

9/2011
9/2011
7/2011
8/2011
11/2011
10/2011

1/2013
1/2013

11/2011
2/2012

2/2012
2/2012
2/2012
2/2012

1/2013

2/2012

1/2013

MĂRCI
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1
31

2
030326

3
2011.12.08

4
23398

5
2012.11.08

32

030327

2011.12.08

23399

2012.11.08

33

028507

2011.02.02

23400

2012.11.11

34

028374

2010.12.29

23401

2012.11.11

35

030353

2011.12.15

23402

2012.11.29

36

029626

2011.08.05

23403

2012.11.12

37
38
39
40
41
42

029736
029357
028842
029205
029259
029673

2011.09.02
2011.06.07
2011.03.14
2011.05.10
2011.05.20
2011.08.15

23404
23405
23406
23407
23408
23409

2012.11.12
2012.11.02
2012.11.12
2012.11.12
2012.11.12
2012.11.12

43
44
45
46
47
48

030072
030073
030074
030283
030387
030465

2011.10.27
2011.10.27
2011.10.27
2011.10.10
2011.12.23
2012.01.12

23410
23411
23412
23413
23414
23415

2012.11.13
2012.11.13
2012.11.13
2012.11.12
2012.11.12
2012.11.13

49

028012

2010.10.22

23418

2012.11.13

50
51
52
53
54
55

030397
024638
028337
029999
029863
030489

2011.12.13
2008.12.02
2010.12.23
2011.10.12
2011.09.21
2012.01.17

23420
23421
23422
23424
23426
23428

2012.11.13
2012.11.14
2012.11.12
2012.11.15
2012.11.16
2012.11.14

56

030491

2012.01.17

23429

2012.11.14

57

030426

2012.01.09

23430

2012.11.14

58

030428

2012.01.09

23431

2012.11.14

59

030429

2012.01.09

23432

2012.11.14

60

030430

2012.01.09

23433

2012.11.14

61

030431

2012.01.09

23434

2012.11.14

62

030432

2012.01.09

23435

2012.11.14

63
64

029729
028958

2011.09.01
2011.04.07

23436
23437

2012.11.05
2012.11.19

65
66

030481
030361

2012.01.13
2011.11.24

23438
23439

2012.11.16
2012.11.16

67

030362

2011.11.24

23440

2012.11.16

68

030595

2012.02.06

23441

2012.11.16

69
70
71

030599
030600
029887

2012.02.09
2012.02.09
2011.09.30

23442
23443
23444

2012.11.15
2012.11.19
2012.11.19

6
05,35

7
COSMOVIS S.R.L., societate
comercială, MD
COSMOVIS S.R.L., societate
05,35
comercială, MD
FABRICA DE MATERIALE
19
DE CONSTRUCŢIE S.R.L., MD
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
36
CHIŞINĂU S.A., MD
CRICOVA S.A., combinat de vinuri,
33
MD
INFO WORLD S.R.L., întreprindere
09,35
cu capital străin, MD
32,39
SOCOLOV Anatolii, MD
39,43
MERAJI Nicolai, MD
35
GUTIUM Oxana, MD
16,35,38,41 DND MEDIA S.R.L., MD
05,35
MARGINE Leonid, MD
CORPORACION HABANOS, S.A.,
34
CU
32
OOO "Aqua-Life", RU
32
OOO "Aqua-Life", RU
32
OOO "Aqua-Life", RU
35
PSP ONLINE S.R.L., MD
07,09,12,44 CLAAS KGaA mbH, DE
Nature's Sunshine Products, Inc.,
03
US
03,16,18,21, Energy Brands Inc., US
25,32,41
33
VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD
35
GENERAŢIA INDIGO S.R.L., MD
06,17,21
COSTIN Nicolae, MD
11,21
CĂRĂRUŞ Gheorghe, MD
07
Otis Elevator Company, US
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
30,35
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
30,35
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
30,35
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
30,32,35
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
30,32,35
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
30,32,35
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
30,32,35
întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
30,32,35
întreprindere mixtă, MD
19
MADAN Victor, MD
STIP S.R.L., firmă comercială
28,35
de producţie, MD
10
Abbott Medical Optics Inc., US
Joint Stock Company "Distillery
33
"Topaz"", RU
Joint Stock Company "Distillery
33
"Topaz"", RU
Takeda Pharmaceutical Company
05
Limited, JP
18,35
MOLCASING S.R.L., MD
18,35
MOLCASING S.R.L., MD
38,42
TABAC Denis, MD

8
3/2012

9

3/2012
4/2011
3/2011
3/2012
10/2011
11/2011
10/2011
9/2011
9/2011
8/2011
11/2011

1/2013
1/2013

1/2012
12/2011
12/2011
2/2012
3/2012
3/2012

1/2013
1/2013
1/2013

1/2011

1/2013

2/2012
2/2009
3/2011
12/2011
11/2011
3/2012

1/2013
1/2013

3/2012
3/2012
3/2012
3/2012
3/2012
3/2012
3/2012
10/2011
7/2011

1/2013

3/2012
3/2012
3/2012
3/2012
3/2012
4/2012
1/2012

1/2013
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1
72
73
74
75
76
77

2
030657
030658
030659
030660
030661
030702

3
2012.02.20
2012.02.20
2012.02.20
2012.02.20
2012.02.20
2012.02.28

4
23445
23446
23447
23448
23449
23450

5
2012.11.19
2012.11.19
2012.11.19
2012.11.19
2012.11.19
2012.11.19

78

030703

2012.02.28

23451

2012.11.19

79

030704

2012.02.28

23452

2012.11.19

80

030705

2012.02.28

23453

2012.11.19

81

030706

2012.02.28

23454

2012.11.19

82
83

030306
030554

2011.12.06
2012.02.01

23455
23456

2012.11.21
2012.12.07

84
85

029280
029151

2011.05.25
2011.05.03

23457
23458

2012.11.19
2012.09.02

86
87
88

030091
030571
030596

2011.11.02
2012.02.02
2012.02.07

23459
23460
23461

2012.11.22
2012.11.23
2012.11.23

89

030656

2012.02.20

23462

2012.11.23

90
91
92

030666
030715
030165

2012.02.21
2012.02.29
2011.11.11

23463
23464
23465

2012.11.26
2012.11.26
2012.11.23

93
94
95
96
97

029317
030088
030089
030282
030408

2011.05.30
2011.10.31
2011.10.31
2011.12.01
2011.12.29

23466
23467
23468
23469
23470

2012.11.26
2012.11.26
2012.11.26
2012.11.26
2012.11.26

98
99

030445
029734

2012.01.11
2011.09.02

23471
23472

2012.11.26
2012.11.26

100

030448

2011.12.28

23473

2012.11.28

101

030449

2011.12.28

23474

2012.11.28

102

030450

2011.12.28

23475

2012.11.28

103

030628

2012.02.16

23476

2012.11.28

104

030629

2012.02.16

23477

2012.11.28

105

030631

2012.02.16

23478

2012.11.28

106

030632

2012.02.16

23479

2012.11.28

107

030633

2012.02.16

23480

2012.11.28

108
109
110

028509
028693
028865

2011.02.01
2011.02.24
2011.03.17

23481
23482
23483

2012.12.03
2012.12.05
2012.12.05

116

6
05
05
05
05
05
05

7
MSN Laboratories Ltd., IN
MSN Laboratories Ltd., IN
MSN Laboratories Ltd., IN
MSN Laboratories Ltd., IN
MSN Laboratories Ltd., IN
Biologische Heilmittel Heel GmbH,
DE
Biologische Heilmittel Heel GmbH,
05
DE
Biologische Heilmittel Heel GmbH,
05
DE
Biologische Heilmittel Heel GmbH,
05
DE
Biologische Heilmittel Heel GmbH,
05
DE
09
BBK (IP) LIMITED, VG
29,30,31,32 PRODECO S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
34
Harrington Development Inc., PA
SUDZUCKER MOLDOVA S.A.,
30,35
întreprindere mixtă, MD
42
BRV ISTCOM S.R.L., MD
28
ACVILA-SPORT S.A., MD
PALINUR S.R.L., societate
12
comercială, MD
06,07,11,17, V.P. ZARAFA S.R.L., MD
21,35,37
01
AZOLUX S.R.L., MD
03,05,16,35 MIHAYLOV Emil Naskov, BG
Al-Jazeera Factory for Paints
02
Company, SA
33
CHIRMICI Denis, MD
33
CHIRMICI Denis, MD
33
CHIRMICI Denis, MD
03,35
ALLAHVERDIEV Muharib, MD
Zakrytoe Aktsionernoe
05
Obshchestvo "Peptek", RU
33
CHIRMICI Denis, MD
GARACIUC Ghenadie, MD
30,35
PRISACAR Alexandru, MD
MOCAN Ghenadie, MD
Universitatea de Medicină şi Far05
macie "Nicolae Testemiţeanu", MD
Universitatea de Medicină şi Far05
macie "Nicolae Testemiţeanu", MD
Universitatea de Medicină
05
şi Farmacie "Nicolae
Testemiţeanu", MD
VERMODJE S.R.L., societate
05
comercială, MD
VERMODJE S.R.L., societate
05
comercială, MD
VERMODJE S.R.L., societate
05
comercială, MD
VERMODJE S.R.L., societate
05
comercială, MD
VERMODJE S.R.L., societate
05
comercială, MD
35,41
EVENDA GRUP S.R.L., MD
05,29,30,32 OAO "Compania UNIMILK", RU
CENTRUL DE DIAGNOSTIC
44
GERMAN S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD

8
4/2012
4/2012
4/2012
4/2012
4/2012
4/2012

9

4/2012
4/2012
4/2012
4/2012
3/2012
4/2012
10/2011
8/2011
12/2011
4/2012
4/2012

1/2013
1/2013

4/2012
4/2012
4/2012
1/2012

1/2013

10/2011
3/2012
3/2012
3/2012
3/2012
4/2012
11/2011

1/2013

3/2012
3/2012
3/2012

4/2012
4/2012
4/2012
4/2012
4/2012
6/2011
6/2011
5/2011

1/2013
1/2013
1/2013

MĂRCI
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1
111
112
113
114
115

2
029306
028846
029413
029041
030205

3
2011.05.26
2011.03.16
2011.06.17
2011.04.12
2011.11.18

4
23484
23485
23486
23488
23489

5
2012.12.06
2012.12.04
2012.12.05
2012.12.05
2012.12.06

6
18,25
43
33
29,35
07,08,09

116

029439

2011.06.27

23490

2012.12.06

12

117

030594

2012.02.06

23491

2012.12.06

12

118
119
120
121

030582
030583
029609
030347

2012.02.03
2012.02.03
2011.08.04
2011.12.14

23492
23493
23494
23495

2012.12.05
2012.12.05
2012.12.12
2012.12.11

34
34
39
09

122

030645

2012.02.17

23496

2012.12.11

05

123

030683

2012.02.24

23497

2012.12.11

34

124
125

030076
030637

2011.10.27
2012.02.16

23499
23523

2012.11.13
2012.12.21

32
42

7
BD Baggies Ltd., IE
GARANOVSCHI Pavel, MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
LEVONI S.P.A., IT
BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A,
ES
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
Gallaher Limited, GB
Gallaher Limited, GB
DELEXPEDIT S.R.L., MD
JOHNSON CONTROLS
TECHNOLOGY COMPANY,
a corporation organized and
existing under the laws of the
State of Michigan, US
RUDIC Valeriu, MD
TODERAŞ Ion, MD
PHILIP MORRIS BRANDS SARL,
CH
OOO "Aqua-Life", RU
FORMULA PRO S.R.L., societate
comercială, MD

8
8/2011
7/2011
10/2011
7/2011
3/2012

9
1/2013
1/2013

9/2011

3/2012

4/2012
4/2012
10/2011
2/2012

1/2013

4/2012
4/2012
12/2011
4/2012

1/2013
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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
(186) Data
expirării
reînnoirii

(511)
Clase

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

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
R 8568

3
2021.03.23

4
33

2

R 9258

2022.07.18

29,30

3

R 9314

2022.07.12

33

4

R 9682

2022.03.22

33

5

R 9795

2022.06.11

33,35

6

R 9830

2022.12.20

33

7

R 9831

2022.12.20

33

8

R 9996

2022.03.22

33

9

R 10015

2022.08.09

01,05,07,
31,35,39

10

R 10091

2022.09.18

05

11

R 10134

2021.03.23

33

12

R 10231

2022.10.11

29,30

13

R 10383

2022.12.12

32

14

R 10542

2022.12.19

33

15

R 10543

2022.12.19

33

16

R 11486

2023.01.24

06,19,37,39

17

R 11906

2023.02.14

30

18

R 11907

2023.02.14

30

5
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
ALBASTRELE WINES S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulecu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chisinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
AGROSTOC, cooperativă de întreprinzător, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 18/7,
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova
Alza Corporation, US
1900 Charleston Road, Mountain View,
California 94043, Statele Unite ale Americii
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
CIORNÎI Veaceslav, MD
Str. Fermierilor nr. 1, bloc A,
MD-4626, Cupcini, Edineţ, Republica Moldova
STOKELY-VAN CAMP, INC.,
an Indiana corporation, US
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois
60661-3716, Statele Unite ale Americii
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
ORFONOX S.R.L., MD
Str. Codrilor nr. 12,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

Nr.
crt.
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(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

6
11/2001

7
4/2002

10/2002

3/2003

10/2002

3/2003

4/2003

9/2003

5/2003

10/2003

5/2003

10/2003

5/2003

10/2003

8/2003

1/2004

8/2003

1/2004

9/2003

2/2004

10/2003

3/2004

10/2003

3/2004

10/2003

4/2004

11/2003

5/2004

11/2003

5/2004

5/2004

12/2004

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

MĂRCI
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1
19

2
R 11908

3
2023.02.14

4
30

20

R 11909

2023.02.14

30

21

R 11910

2023.02.14

30

22

R 11911

2023.02.14

30

23

R 11912

2023.02.14

30

24

R 11913

2023.02.14

30

25

R 11914

2023.02.14

30

26

R 11915

2023.02.14

30

27

R 11916

2023.02.14

30

28

R 11917

2023.02.14

30

29

R 11918

2023.02.14

30

30

R 11919

2023.02.14

30

31

R 11921

2023.02.14

30

32

R 11922

2023.02.14

30

33

R 11923

2023.02.14

30

34

R 11924

2023.02.14

30

35

R 11936

2023.02.14

30

36

R 11937

2023.02.14

30

37

R 11938

2023.02.14

30

5
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

6
11/2003

7
3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

11/2003

3/2005

3/2004

3/2005

4/2004

3/2005

4/2004

3/2005

5/2004

3/2005

6/2004

3/2005

6/2004

4/2005

6/2004

4/2005

6/2004

4/2005
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations
of origin, traditional specialties guaranteed

P

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

L

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

Î

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

I

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an
appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with
AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against
the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in
writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona
privind protecţia denumirilor de origine a produselor
şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea
de origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, dupa caz, denumirea produsului
Nr.
crt.
1
1

124

Nr.
înregistrării
2
AO 0908

Data
înregistrării
3
12.11.2012

Codul
ţării
4
IT

Denumirea de origine
5
ACETO BALSAMICO DI
MODENA

Transliteraţia /
Traducerea
6
Oţet balsamic de Modena

Produsul
7
Oţet

DESIGN
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V
Design industrial / Industrial design

P

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

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

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

Numărul de depozit
Number of the application

(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

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

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of the priority application

(32)

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

(33)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

Data eliberării certificatului
Date of issuance of the certificate

(46)

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

(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate
Applications for the registration of published industrial designs
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare (semestrial)
List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with
the numerical index (half-yearly)
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor
CIDMI (semestrial)
List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with
the ICID classes (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
List of registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
(semestrial)
List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
List of withdrawn industrial designs
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
List of refused industrial designs
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued industrial design certificates
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DESIGN

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID
classes (monthly, half-yearly)
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale
List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration
certificates
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a
expirat (inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates
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BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of industrial
designs

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării
acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those
applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met.

A

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 06-01
f 2012 0090
2012.09.18
9

(71)

(54)
(55)

1.1

1.2

2.1

130

CONFORT S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE
ŞI COMERŢ, MD
Str. Mesager nr. 19, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova
Paturi-divane

DESIGN

MD - BOPI 1/2013

(21) f 2012 0090

2.2

3.1

3.2

4.1

131

MD - BOPI 1/2013

DESIGN

(21) f 2012 0090

4.2

5.1

5.2

6.1

132

DESIGN

MD - BOPI 1/2013

(21) f 2012 0090

6.2

7

8.1

8.2

133
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DESIGN

(21) f 2012 0090

9.1

9.2

134

DESIGN

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

MD - BOPI 1/2013

LOC (9) Cl. 06-13
f 2012 0101
2012.11.02
6

(71)(72) DROBIZKI Dmitri, MD
Str. Grenoble nr.163/4, ap. 51,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(54) Huse publicitare

(55)

1

2

4

3

5

6
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0048
2012.05.11
1

(71)

(54)

BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Butelie

(55)

1.1

1.2

1.4

136

1.3

1.5

DESIGN
(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0049
2012.05.11
1

(71)

(54)

BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Butelie

(55)

1.1

1.2

1.5

1.3

1.4

1.6
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0050
2012.05.11
1

(71)

(54)

BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Butelie

(55)

1.1

1.2

1.3

1.5

138

1.4

DESIGN

(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0051
2012.05.11
1

(71)

(54)

BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Butelie

(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

139
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0103
2012.11.13
2

(71)

(54)

FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU,
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova
Butelii

(55)

1.1

140

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

DESIGN

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

MD - BOPI 1/2013

LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0104
2012.11.13
1

(71)

(54)

BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE
ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500,
Dubăsari, Republica Moldova
Butelie

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

1.1

1.2

141

MD - BOPI 1/2013
(21)

DESIGN

f 2012 0104

1.3

1.4

1.5

142

DESIGN
(21)

MD - BOPI 1/2013

f 2012 0104

1.6
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0105
2012.11.13
1

(71)

(54)

BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE
ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500,
Dubăsari, Republica Moldova
Butelie

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

1.1

144

1.2

DESIGN
(21)

MD - BOPI 1/2013

f 2012 0105

1.3

1.4

1.5

145
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2012 0111
2012.12.04
2

(71)(72) CURBET Ludmila, MD
Str. C. Negruzzi nr. 9, MD-6814,
Danceni, Ialoveni, Republica Moldova
(54) Butelii

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

1

146

2.1

DESIGN
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(21) f 2012 0111

2.2

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

LOC (9) Cl. 09-05
f 2012 0097
2012.10.12
1
Culori revendicate: roşu de diferite
nuanţe, alb, verde, galben, negru

(71)

(72)
(74)
(54)

FLORENI S.A.,
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
MD-6251, Floreni, Anenii Noi,
Republica Moldova
ŞAULSCHI Vladimir, MD
MUNTEANU Petru
Ambalaj

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

1.1

1.2

147
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(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(28)
(57)

DESIGN

LOC (9) Cl. 19-08
f 2012 0099
2012.10.30
002085183
2012.08.08
EM
4
Culori revendicate:
modelul 1 - cafeniu, maro-deschis, roşu, alb,
galben, gri, albastru, negru;

(71)
(72)
(74)
(54)

modelul 2 - cafeniu, roşu, alb, albastru, negru;
modelul 3 - cafeniu, maro-deschis, roşu, alb,
verde, albastru, galben, negru;
modelul 4 - cafeniu, maro-deschis, roşu, alb,
albastru, galben, negru
MASPEX-GMW SP. ZO.O. S.K.A., PL
Ul. Chopina 10. 34-100 Wadowice, Polonia
KOCJAN Dorota, PL
GLAZUNOV Nicolae
Etichete

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

1

2

3

4

(51) LOC (9) Cl. 25-01
(21) f 2012 0080
(22) 2012.08.16
(28) 9
(71)(72) NECHIT Ivan, MD
Str. Maiacovscovo nr. 4, MD-7021,

(74)
(54)

Taraclia, Republica Moldova
NECHIT Vladislav, MD
Str. Maiacovscovo nr. 4, MD-7021,
Taraclia, Republica Moldova
SCOROGONOV Anatolii
Cărămizi

(55)

1.1

148

1.2

DESIGN
(21)

MD - BOPI 1/2013
f 2012 0080

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

2.4

3.2

149

MD - BOPI 1/2013
(21)

DESIGN

f 2012 0080

3.3

150

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

6

7

DESIGN
(21)

MD - BOPI 1/2013

f 2012 0080

8.1

8.2

9

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

LOC (9) Cl. 32-00
f 2012 0035
2012.03.30
1

(71)(72) STRUNGARU Sergiu, MD
Str. Perilor nr. 10, bloc 1, MD-2051,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Imagine grafică

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

1
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

DESIGN

LOC (9) Cl. 32-00
f 2012 0060
2012.06.14
3
Culori revendicate:
modelul 1 - sur, roşu, alb, portocaliu,
albastru, negru;
modelul 2 - sur, roşu, albastru, verde,

(71)

(54)

portocaliu, alb;
modelul 3 - sur, verde, roşu, galben, alb
ZUBENCO -V.N. S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25/9, ap. 10,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
Simboluri grafice

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

DESIGN
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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)
(15)
(18)
(21)
Nr.
Data
Valabilitate
Nr.
certifica- înregistrării
de depozit
tului

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1
1

2
1413

3
4
5
6
2012.12.20 2017.02.27 f 2012 0018 2012.02.27

7
09-03,
05

2

1414

2012.12.20 2017.03.05 f 2012 0023 2012.03.05

11-02

3

1415

2012.12.20 2016.09.27 f 2011 0068 2011.09.27

23-01

(73)
(43)
(28)(20)
Titular, cod ST.3 OMPI
Nr.
Nr. de
BOPI
desene
şi modele
industriale
(numărul
desenului şi
modelului
industrial )
8
9
10
6
JOINT-STOCK COMPANY 5/2012
”EXPERIMENTAL
CONFECTIONERY
ASSOCIATION
”VOLOGDA”, RU
Ul. Promyshlennaya, 12,
160012, Vologodskaya
oblast, g. Vologda,
Federaţia Rusă
99
GÎRBU Anatolie, MD
5/2012
Str. Vasile Alecsandri nr. 2,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova
2 (5, 6 ) BARBUL Nicolai, MD
3/2012
Str. Păcii nr. 14,
MD-4823, Goianul-Nou,
Chişinău, Republica
Moldova

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în decembrie 2012
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(51)
Clase

1
1
2
3
4
5

(11)
Nr.
certificatului
2
1395
1396
1397
1398
1399

3
09-01
09-01
19-08
19-08
19-08

(21)
Nr.
de depozit
4
f 2011 0083
f 2012 0002
f 2011 0065
f 2011 0077
f 2012 0001

(22)
Data
de depozit
5
2011.12.12
2012.01.13
2011.09.09
2011.12.01
2012.01.12

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
6
1
1
14
1
4

6

1400

19-08

f 2012 0008

2012.02.13

1

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

7
ABRO INDUSTRIES, INC., US
BESCHIERU Radu, MD
GUŢU Serghei, MD
ABRO INDUSTRIES, INC., US
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
LAPMOL S.R.L., MD

8
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012

10/2012
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului
de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene
şi modele industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1
1

2
121

3
2017.10.23

4
0134

5
1997.10.23

6
09-01

2

517

2017.12.31

f 2003 0009

2002.12.31

09-01

3

1092

2017.12.14

f 2007 0077

2007.12.14

25-01

4

1093

2017.12.14

f 2007 0078

2007.12.14

25-01

5

1094

2017.12.19

f 2007 0084

2007.12.19

25-01

6

1241

2017.12.12

f 2007 0076

2007.12.12

09-03

(73)
(28)(20)
Titularul şi adresa,
Nr. de desene
cod ST.3 OMPI
şi modele
industriale
reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial
reînnoit)
7
8
4(1, 2, 3, 5) Î.M. "UNITED WINE COMPANY"
S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
1
ZOLOTOI AIST S.R.L.
ÎNTREPRINDERE
CU CAPITAL STRĂIN, FABRICĂ
DE VINURI ŞI CONIACURI, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34,
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia,
Republica Moldova
2
MARBET SPOLKA ZO.O., PL
Ul. Chocholowska 28, 43-346
Bielsko-Biala, Polonia
8
MARBET SPOLKA ZO.O., PL
Ul. Chocholowska 28, 43-346
Bielsko-Biala, Polonia
2
MARBET SPOLKA ZO.O., PL
Ul. Chocholowska 28, 43-346
Bielsko-Biala, Polonia
1
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(INVESTMENTS) LIMITED, GB
Globe House, 1 Water Street,
London, WC2R 3LA, Regatul Unit

(44)(45)
Nr.
BOPI

9
4/1998
12/1998

10/2003
6/2004

6/2008
12/2008
3/2009
6/2008
12/2008
3/2009
6/2008
12/2008
3/2009
1/2010
7/2010
10/2010

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

1
1

154

2
DM/075923

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(23)(30)
Prioritate
3
4
2011.05.03 ALFRED
KÄRCHER

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(28)
Nr. de
desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

5
Instalaţii pentru
distribuţia fluidelor / Fluid

6
23-01

7
4

8
2016.05.03

9
17/2012

DESIGN

MD - BOPI 1/2013
GMBH & CO.
KG, DE

2

DM/076051

2011.05.11 ALFRED
KÄRCHER
GMBH & CO.
KG, DE
2011.05.11 ALFRED
KÄRCHER
GMBH & CO.
KG, DE

3

DM/076052

4

DM/077016

2011.10.25 MILONAS A
GEORGIOS, GR

5

DM/077100

2011.11.15 PRODIR S.A., CH

6

DM/078027

2011.09.14 ANATEC, FR

7

DM/078198

2012.04.11 CHANEL, FR

8

DM/078439

9

DM/078705

2012.04.19 ANITA
CAVENDISH, GB
2012.03.06,
4023752,
GB
2012.04.24 LABORATOIRES
LA PRAIRIE
SA, CH

distribution equipment /
Equipements pour la
distribution de liquides
Aspiratoare / Vacuum
cleaners / Aspirateurs

Instalaţii pentru
distribuţia fluidelor / Fluid
distribution equipment /
Installations pour la
distribution de fluides
Profile extrudate pentru
uşi şi ferestre / Extruded
profiles for doors and
windows / Profilés
extrudés pour portes et
fenêtres
Instrument pentru scris /
Writing instrument /
Instrument d'écriture
Barcă pentru pescuit /
Baiting boat for fishing /
Bateau amorceur pour la
pêche
Inele; coliere; brăţară /
Rings; necklaces;
bracelet / Bagues;
colliers; bracelet
Flacon cu capac pentru
luciu de unghii / Nail
polish bottle and cap /
Flacon pour vernis à
ongles et son bouchon
Recipient / Container /
Recipient

15-05

2

2016.05.11

19/2012

23-01

4

2016.05.11

19/2012

25-01

83

2016.10.25

16/2012

19-06

1

2016.11.15

19/2012

22-05

1

2016.09.14

14/2012

11-01

5

2017.04.11

18/2012

09-01

1

2017.04.19

23/2012

09-01

1

2017.04.24

29/2012

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

(11)
Nr.
înregistrării

1
2
09-01 DM/078439

(15)
Data înregistrării
(23)(30)
Prioritate
3
2012.04.19

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI
4
ANITA CAVENDISH,
GB

2012.03.06,
4023752, GB
09-01 DM/078705

2012.04.24

LABORATOIRES LA
PRAIRIE SA, CH

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial
5
Flacon cu capac pentru
luciu de unghii / Nail
polish bottle and cap /
Flacon pour vernis à
ongles et son bouchon
Recipient / Container /
Recipient

(28)
(18)
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale

Nr.
IDB

6
1

7
8
2017.04.19 23/2012

1

2017.04.24 29/2012
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DESIGN

1
2
11-01 DM/078198

3
2012.04.11

15-05 DM/076051

2011.05.11

19-06 DM/077100

2011.11.15

22-05 DM/078027

2011.09.14

23-01 DM/075923

2011.05.03

23-01 DM/076052

2011.05.11

25-01 DM/077016

2011.10.25

4
CHANEL, FR

5
Inele; coliere; brăţară /
Rings; necklaces;
bracelet / Bagues;
colliers; bracelet
ALFRED KARCHER Aspiratoare / Vacuum
GMBH & CO. KG, DE cleaners / Aspirateurs
PRODIR S.A., CH
Instrument pentru scris /
Writing instrument /
Instrument d'écriture
ANATEC, FR
Barcă pentru pescuit /
Baiting boat for fishing /
Bateau amorceur pour
la pêche
ALFRED KARCHER Instalaţii pentru
GMBH & CO. KG, DE distribuţia fluidelor /
Fluid distribution
equipment /
Equipements pour la
distribution de liquides
ALFRED KARCHER Instalaţii pentru
GMBH & CO. KG, DE distribuţia fluidelor /
Fluid distribution
equipment / Installations
pour la distribution de
fluides
MILONAS A
Profile extrudate pentru
GEORGIOS, GR
uşi şi ferestre / Extruded
profiles for doors and
windows / Profilés
extrudés pour portes et
fenêtres

6
5

7
8
2017.04.11 18/2012

2

2016.05.11 19/2012

1

2016.11.15 19/2012

1

2016.09.14 14/2012

4

2016.05.03 17/2012

4

2016.05.11 19/2012

83

2016.10.25 16/2012

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI
în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr.
crt.

(11)
Nr. înregistrării

1
1
2
3
4
5
6

2
DM/040225
DM/041872
DM/042468
DM/043484
DM/059582
DM/059887

7

DM/059889

156

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

3
DAIMLER AG, DE
DAIMLER AG, DE
DAIMLER AG, DE
ARSLINE S.A., CH
EUROITALIA S.R.L., IT
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului industrial
reînnoit)
4
1
1
7
1
1
1

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

5
2017.05.23(3R)
2017.05.23(3R)
2017.06.27(3R)
2017.05.30(3R)
2017.04.09(2R)
2017.05.08(2R)

6
12/1997
3/1998
5/1998
8/1998
12/2002
1/2003

7
17/2012
17/2012
18/2012
19/2012
17/2012
19/2012

1

2017.05.08(2R)

1/2003

19/2012

DESIGN
1
8

2
DM/059956

9
10
11
12
13
14

DM/060018
DM/060296
DM/060983
DM/061238
DM/062220
DM/068698

15

DM/068791

16
17
18

DM/068823
DM/068824
DM/068835

19

DM/068884

20

DM/068887

21

DM/068888

22

DM/068891

23

DM/068893

24

DM/068895

25

DM/068896

26

DM/068897

27

DM/068937

28

DM/068955

29

DM/068957

30
31

DM/068961
DM/069020

32

DM/069176

33

DM/069340

MD - BOPI 1/2013
3
MAUER LOCKING SYSTEMS
LTD., BG
SONY OVERSEAS SA, CH
RITT, ROSWITHA, DE
DAGLICHT B.V., NL
ROMA HELLAS LTD, GR
UNDERBERG KG, DE
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES SA)
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
LTD.), CH
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES SA)
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
LTD.), CH
ROLEX SA, CH
ROLEX SA, CH
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, US
LÉON HATOT SA (LÉON HATOT
AG) (LÉON HATOT LTD), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
COMPAGNIE DES MONTRES
LONGINES, FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH CO.,
FRANCILLON LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
HENKEL AG & CO. KGAA, DE
SEAQUIST GENERAL
PLASTICS, FR
H.-J.A. JOCHEN
LERCHENBERGER, CH
INTRALOT S.A. - INTEGRATED
LOTTERY SYSTEMS AND
SERVICES, GR

4
1

5
2017.05.13(2R)

6
1/2003

7
17/2012

1(1)
5
5
13
1
14(3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16)

2017.05.16(2R)
2017.05.17(2R)
2017.05.10(2R)
2017.05.06(2R)
2017.07.15(2R)
2017.03.26(1R)

1/2003
2/2003
4/2003
5/2003
8/2003
9/2007

20/2012
20/2012
19/2012
19/2012
20/2012
18/2012

1(2)

2017.04.03(1R)

10/2007

18/2012

8
10
2

2017.04.13(1R)
2017.04.13(1R)
2017.04.20(1R)

3/2008
3/2008
3/2008

17/2012
17/2012
17/2012

1

2017.05.16(1R)

11/2007

20/2012

1

2017.05.04(1R)

11/2007

19/2012

1

2017.05.04(1R)

11/2007

19/2012

2

2017.05.04(1R)

11/2007

19/2012

3

2017.05.04(1R)

11/2007

19/2012

1

2017.05.04(1R)

11/2007

19/2012

6

2017.05.04(1R)

11/2007

19/2012

7

2017.05.04(1R)

11/2007

19/2012

7

2017.05.04(1R)

11/2007

19/2012

5

2017.05.16(1R)

11/2007

20/2012

2

2017.05.16(1R)

11/2007

20/2012

1
1

2017.05.08(1R)
2017.05.16(1R)

4/2008
4/2008

19/2012
20/2012

1

2017.05.07(1R)

4/2008

19/2012

3

2017.07.26(1R)

6/2008

19/2012
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor

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

I

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications

and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof;
data on withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of
protection; deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements;
errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
OPI
crt.
1
2
1 Cerere de
înregistrare
a mărcii
2 Cerere de
înregistrare
a mărcii

Nr.
depozit
3
030605

Nr. titlului de
protecţie
4
-

Nr.
BOPI
5
4/2012

030468

-

3/2012

Cereri de
înregistrare
a mărcilor

029769

-

029762

-

5

Cerere de
înregistrare
a mărcii
Marcă

010094

10134

6

Marcă

011687

10015

11/2011 (730)
416 Maetan-dong, Yeongtonggu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republica Coreea
2/2012 (730)
Brzeźnica 18, 39-207 Brzeźnica,
Polonia
10/2003 (730)
3/2004 EURO-ALCO S.A., MD
8/2003 (730)
1/2004 AGROSTOC, cooperativă
de întreprinzători, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 47,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

7

Marcă

010395

R 8813

8

Marcă

011948

11265

3

4

029770

Date iniţiale
6
(730)
CUSNIR Viorica, MD

7
(730)
BORAN Viorica, MD

(540)

(540)

3/2002
8/2002
8/2011

(730)
GRAPE VALLEY S.R.L.,
întreprindere mixtă moldoirlandeză, MD
8/2003 (730)
11/2004 ALEX S & E S.R.L., MD

Str. Ştefan cel Mare nr. 3,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
10/2008 (730)
3/2009 Flumed-Farm S.R.L., MD

9

Mărci

022553

17798

10

Mărci

022554
011204

17797
R 9558

011846

10092

7/2003
6/2012

012251

10453

9/2003
2/2004

012240

11812

10/2003
4/2004

012242

11814

029588

22755

11/2003
2/2005
10/2011 (730)
7/2012 Str. Florilor nr. 16, bloc 1, of. 5,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

11
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Marcă

2/2003

Date modificate

(730)
129, Samsung-ro, Yeongtonggu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republica Coreea
(730)
ul. Dębicka 44,
39-207 Brzeźnica, Polonia
(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD
(730)
COOPERATIVA
DE ÎNTREPRINZĂTOR
"AGROSTOC", MD
str. A. Mateevici nr. 18/7,
MD-3701, or. Străşeni,
Republica Moldova
(730)
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
"GRAPE VALLEY" S.R.L., MD
(730)
ALEX S & E S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
MD
Str. Pruncul I., nr. 4/1,
MD-2065, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
S.C. "FLUMED-FARM" S.R.L.,
MD
(730)
(730)
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
FIRMA "ALIANŢA-VIN" S.R.L.,
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD
MD-2012, Chişinău,
Str. Orhei 38, or. Străşeni,
Republica Moldova
MD-3701, Republica Moldova

(730)
Str. Nicolae Bălcescu nr. 11,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
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1
12

2
Marcă

3
025541

4
20074

5
9/2009
7/2010

13

Marcă

012153

10279

10/2003
4/2004

14

Mărci

012715

11906

11/2003
3/2005

012716

11907

012720

11908

012721

11909

012722

11910

012725

11911

012728

11912

012729

11913

012730

11914

012732

11915

012734

11916

012779

11917

012780

11918

012778

11919

012714

11921

012731

11922

012718

11923

012717

11924

012727

11936

012733

11937

15

Marcă

012777
006858

11938
R 5966

16

Marcă

012061

11297

17

Mărci

001934

R 2916

001935

R 2917

6
(730)
Str. Bucureşti nr. 41 "C",
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Str. Ghioceilor
nr. 1, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11,
MD-5001, Floreşti,
Republica Moldova

5/1998 (730)
11/1998 Bayer Schering Pharma
1/2008 Aktiengesellschaft, DE
178, Müllerstrasse,
D-13353 Berlin, Germania
6/2004 (730)
11/2004 Preparados Alimenticios S.A.,
ES
Josep Tarradellas, 38, E-08029
Barcelona, Spania
1/1996
6/2004

(730)
2-3, Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, TOKYO, Japonia

7
(730)
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2,
MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Şos. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Bayer Pharma
Aktiengesellschaft, DE
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin,
Germania
(730)
Preparados Alimenticios, S.A.,
ES
Plaza Europa, 41 planta 16,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Spania
(730)
12-1, Yurakucho 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331,
Japonia
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1
18

2
Marcă

3
002776

4
R 1991

5
9/1995
4/2005

19

Marcă

012319

10303

10/2003
4/2004

20

Marcă

020718

16443

1/2008
6/2008

6
(730)
Viale Riccardo Barilla 3/A, Parma,
Italia
(730)
Arima Holding Corp., TC
P.O.Box 127, Mandara, North
Ridge, Grand Turks, Insulele
Turks şi Caicos
(730)
DUFA DEUTEK SA, societate
comercială, RO

7
(730)
Via Mantova, 166, I-43100
Parma, Italia
(730)
ARIMA HOLDING CORP., TC
Suite C-12, Market Place,
Providenciales, Insulele Turks şi
Caicos
(730)
DEUTEK SA, societate
comercială, RO

Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Date
despre cedent

Date
despre cesionar

6
EFEST Irina, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 45,
bloc 11, ap. 2,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
ROITMAN Irina, MD
Str. Albişoara nr. 12, ap.14,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
"VINTAGE AVENUE"
S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare, 29,
MD-3711, or. Bucovăţ,
Străşeni, Republica
Moldova
TOVARISTVO
Z OBMEJENOYU
VIDPOVIDALNISTU
"TECHNOKOM", UA
Avenue Geroev
Stalingrada, 45, Kharkov
City, 61105, Ucraina
Sheraton International,
LLC, a limited liability
company organized under
the laws of the State of
Delaware, US
1111 Westchester venue,
WHITE PLAINS,
New York 10604,
Statele Unite ale Americii
Sheraton International,
LLC, a limited liability
company organized under
the laws of the State of
Delaware, US
1111 Westchester
Avenue, WHITE PLAINS,
New York 10604, Statele
Unite ale Americii

7
ROITMAN Irina, MD
Str. V. Alecsandri nr. 104,
ap. 11D,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

1
1

2
Marcă

3
029021
08.04.2011

4
22298

5
3/2012

2

Marcă

013100
30.05.2003

11651

12/2003
1/2005

3

4

5
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Marcă

Marcă

Marcă

011284
09.04.2002

9572

2/2003
7/2003

007825
25.05.1998

R 6675

4/1999
10/1999
8/2008
5/2012

007824
25.05.1998

R 6674

4/1999
10/1999
7/2008
8/2008
5/2012

PETROV Alexei, RU
Ul. Industrialinaya 27 A,
kv. 139, Kostroma,
Kostromskoy obl.,
Federaţia Rusă
SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE
S.A., CH

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1984
2012.12.14

1994
2012.12.03

1995
2012.12.04

1800 VEVEY, Elveţia

Sheraton International IP,
LLC, a limited liability
company organized under
the laws of the State of
Delaware, US
One StarPoint, Stamford,
Connecticut 06902,
Statele Unite ale Americii

1996
2012.12.05

Sheraton International IP,
LLC, a limited liability
company organized under
the laws of the State of
Delaware, US
One StarPoint, Stamford,
Connecticut 06902,
Statele Unite ale Americii

1997
2012.12.05
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1
6

2
Mărci

7

Marcă

8

Marcă

3
025141
18.03.2009

4
19675

5
5/2010

025144
18.03.2009
021985
24.09.2007

19676

5/2010

17399

8/2008
1/2009

R 3574

4/1996
5/2005

004142
30.12.1994

6
7
UCRAFARMA, S.A., ES
GALEOR LTD, CY
Botánico Cabanilles,
Patron, 10, 6501
a
8 - 7 , VALENCIA, Spania LARNACA, Cipru

8
2001
2012.12.14

PAPADIA Petru, MD
Str. Vasile Lupu nr. 55,
ap. 96,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
PREMIER AMBIENT
PRODUCTS (UK)
LIMITED, GB
28 The Green, Kings
Norton, Birmingham B 38
8SD, Anglia
PARASCA Dumitru, MD
Str. Mihai Eminescu
nr. 40, ap. 13,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

2002
2012.12.14

PRICES LIMITED, GB

2003
2012.12.14

9

Cerere
de înregistrare
a mărcii

031221
06.06.2012

-

9/2012

10

Cerere
de înregistrare
a mărcii

029559
27.07.2011

-

11/2011

11

Cerere
de înregistrare
a mărcii

029561
27.07.2011

-

11/2011

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

12

Marcă

018754
24.02.2006

15036

2/2007
7/2007

13

Marcă

014786
18.05.2004

12367

1/2005
6/2005
1/2013

BOIAN Elena, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 38,
bloc 1, ap. 57,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
FIRMA DE PRODUCŢIE
ŞI COMERŢ "NUMINA"
S.R.L., MD
Str. Pădurii nr. 12,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

Royal Liver Building, Pier
Head, Liverpool, L3 1NX,
Regatul Unit
BÎRCA Natalia, MD
Str. V. Crăsescu nr. 67,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
9MM AMERICAN
BEVERAGE COMPANY,
LLC, US
1901 60TH Place e. Suite
L2306, Bradenton, FL. US
34203, Statele Unite ale
Americii
9MM AMERICAN
BEVERAGE COMPANY,
LLC, US
1901 60TH Place e. Suite
L2306, Bradenton, FL. US
34203, Statele Unite ale
Americii
CRAMARENCO Iurie, MD
Str. Nicolae H. Costin
nr. 59, ap. 168,
MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova
Julius Blum GmbH, AT

2004
2012.12.14

2005
2012.12.14

2006
2012.12.14

2008
2012.12.17

2010
2012.12.19

Industriestraße 1,
A-6973 Höchst, Austria

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

OPI

1
1

2
Mărci
internaţionale

Nr. titlului
de
protecţie
3
IR 801078
961513

Licenţiator

4
Studio Moderna SA, CH

Licenţiat

5
Î.C.S. „Top Shop
Studiomoderna” S.R.L.,
MD
Via Ferruccio Pelli 13
Str. Bucureşti 96, ap. 13,
CH-6900 Lugano, Elveţia MD-2012, mun. Chişinău,
Republica Moldova

Informaţii privind
contractul de licenţă
6
1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul de acţiune
a contractului – de la
21.03.2012 până la
21.03.2015.
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
7
1998
2012.12.06
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2

Marcă
internaţională

IR 466306

3

Mărci
internaţionale

IR 1083835
1083836
1083837
1092424
1092482

COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, FR
Kerlurec - Saint Léonard Nord F-56450 THEIX,
Franţa

BONDUELLE KUBAN, RU 1. Licenţă neexclusivă.
2. Termenul de acţiune
18b rue Krainiya, Stanitsa a contractului – de la
Novotitorovskaya, Dinskoy 30.03.2012 până la
Region, Krasnodarski
30.03.2014.
3. Teritoriul de acţiune –
Krai, Federaţia Rusă
Republica Moldova.
TOP SHOP INTERNAÎ.C.S. „Top Shop
1. Licenţă exclusivă.
TIONAL SA, CH
Studiomoderna” S.R.L.,
2. Termenul de acţiune
MD
a contractului – de la
Via Ferruccio Pelli 13
Str. Bucureşti 96, ap. 13, 21.03.2012 până la
CH-6900 Lugano, Elveţia MD-2012, mun. Chişinău, 21.03.2015.
Republica Moldova
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.

2007
2012.12.17

2009
2012.12.18

Contracte de licenţă modificate
În baza cererii nr. 2211 din 12.10.2012 privind modificarea contractului de licenţă nr. 1129,
înregistrat la 01.06.2011 referitor la marca nr. 12224, încheiat între licenţiatorul Lobi-M S.R.L.,
MD şi licenţiatul ”Европласт” О.О.О., UA, se acceptă modificările, după cum urmează: ”Acţiunea
contractului se prelungeşte până la 01.06.2013.”

Radieri din Registrul naţional al contractelor de licenţă
Prin decizia nr. 2158 din 20.12.2012 se radiază informaţia privind contractul de licenţă
nr. 1259 încheiat între licenţiatorul – Limited company ”Holding company Rosgosstrakh” (OOO
”HC ”Rosgosstrakh” Ltd), RU şi licenţiatul – „MOLDASIG” S.R.L., MD, înregistrat la 03.12.2008,
referitor la marca internaţională nr. IR 814077, în temeiul cererii din 23.11.2012 de radiere a contractului de licenţă.
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

16

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
ETHYPHARM, ES
PANEA Hristofor, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA
DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII
MAMEI ŞI COPILULUI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
CENTRUL DE METROLOGIE
ŞI METODE ANALITICE
DE CERCETARE AŞM, MD
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII
MAMEI ŞI COPILULUI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII
MAMEI ŞI COPILULUI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD

(11) Nr.
brevet
3
1472
2876
3304

(21) Nr.
depozit
4
96-0332
a 2004 0150
a 2006 0165

(22) Data
depozit
5
1993.06.16
2004.06.15
2006.06.23

Data încetării
valabilităţii
6
2012.06.16
2012.06.15
2012.06.23

3437

a 2007 0171

2007.06.12

2012.06.12

3438

a 2007 0184

2007.06.27

2012.06.27

3442

a 2007 0164

2007.06.07

2012.06.07

3448

a 2007 0185

2007.07.02

2012.07.02

3495

a 2007 0165

2007.06.07

2012.06.07

3505

a 2007 0162

2007.06.06

2012.06.06

3539

a 2007 0180

2007.06.25

2012.06.25

3556

a 2007 0176

2007.06.15

2012.06.15

3637

a 2007 0186

2007.07.03

2012.07.03

3646

a 2007 0168

2007.06.08

2012.06.08

3651

a 2007 0172

2007.06.13

2012.06.13

3678

a 2007 0167

2007.06.08

2012.06.08

3726

a 2007 0173

2007.06.13

2012.06.13
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1
17

18
19
20
21
22

2
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
BARBUL Nicolai, MD
MEREUŢĂ Ion, MD
NECHIT Ivan, MD;
NECHIT Vladislav, MD
RASSOHIN Ion, MD

3
3749

4
a 2007 0169

5
2007.06.11

6
2012.06.11

3806

a 2007 0174

2007.06.13

2012.06.13

3818
3858
3862

a 2007 0166
a 2008 0156
a 2007 0163

2007.06.07
2008.06.12
2007.06.06

2012.06.07
2012.06.12
2012.06.06

3998

a 2008 0157

2008.06.11

2012.06.11

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul
de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

166

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
WYETH HOLDINGS CORPORATION, US
GRINŞPUN Emmanuil, MD
GRINŞPUN Emmanuil, MD
KASA Martin, AT
GRINŞPUN Emmanuil, MD
POLEACOV Mihail, MD;
POLEACOVA Nina, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
NICOLAU Gheorghe, MD
NICOLAU Gheorghe, MD
NICOLAU Gheorghe, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
JITARU Mihail, MD

(11) Nr.
brevet
3
425
1820
1892
2104
2114
2126

(21) Nr.
depozit
4
95-0307
a 2001 0238
a 2001 0237
a 2001 0094
a 2001 0239
a 2001 0312

(22) Data
depozit
5
1994.07.12
2001.07.26
2001.07.26
1999.07.08
2001.07.26
2001.07.25

Data încetării
valabilităţii
6
2011.07.12
2011.07.26
2011.07.26
2011.07.08
2011.07.26
2011.07.25

2694
2695
3044
3045
3046
3219

a 2003 0185
a 2003 0193
a 2005 0198
a 2005 0199
a 2005 0200
a 2006 0198

2003.07.25
2003.07.30
2005.07.08
2005.07.08
2005.07.08
2006.07.27

2011.07.25
2011.07.30
2011.07.08
2011.07.08
2011.07.08
2011.07.27

3258

a 2006 0193

2006.07.19

2011.07.19

3273

a 2006 0187

2006.07.14

2011.07.14

3305

a 2006 0199

2006.07.27

2011.07.27

3324
3325
3456

a 2006 0194
a 2006 0190
a 2006 0192

2006.07.21
2006.07.17
2006.07.19

2011.07.21
2011.07.17
2011.07.19

3507
3517

a 2006 0184
a 2006 0191

2006.07.11
2006.07.19

2011.07.11
2011.07.19

3560
3868

a 2006 0196
a 2008 0205

2006.07.25
2008.07.17

2011.07.25
2011.07.17
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MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată
de valabilitate a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.

1
1
2
3
4
5

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH
SHIRE CANADA INC, CA
SHIRE CANADA INC, CA
BIOCHEM PHARMA INC., CA
SANOFI-SYNTHELABO, FR

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

3
501
1155
1224
1434
1652

4
94-0208
95-0172
95-0086
95-0114
97-0099

5
1994.07.14
1992.05.20
1992.01.03
1992.07.24
1992.03.27

Data expirării
duratei
de valabilitate
6
2012.04.14
2012.05.20
2012.01.03
2012.07.24
2012.03.27

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008
(cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
ARMENCEA Nicolai, MD;
ŞONTEA Victor, MD
GRANCIUC Gheorghe, MD;
GUDUMAC Valentin, MD
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII
MAMEI ŞI COPILULUI, MD

(11) Nr.
brevet
3

(21) Nr.
depozit
4

(22) Data
depozit
5

Data încetării
valabilităţii
6

301

s 2010 0102

2010.06.02

2012.06.02

305

s 2009 0111

2009.06.17

2012.06.17

10

s 2008 0004

2007.06.25

2012.06.25
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FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, denumirea comună
şi taxonul botanic, denumirea soiului, numele sau denumirea solicitantului, numele amelioratorilor,
data retragerii cererii, articolul din Legea nr. 39-XVI/2008 în temeiul căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

1
1

2
v 2006 0009 /
2006.03.02

2

v 2006 0010 /
2006.03.02

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

3
FLOAREA-SOARELUI
(Helianthus annuus L.)

4
HS-20031

FLOAREA-SOARELUI
(Helianthus annuus L.)

HS-20032

a. Solicitantul
b. Amelioratorul
5
a. ÎNTREPRINDEREA
DE STAT, INSTITUTUL
DE CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD
b. BUCIUCEANU Mihail, MD;
PETCOVICI Ivan, MD;
LESNIC Vladimir, MD;
LEŞANU Eugenia, MD;
VATAVU Marta, MD;
LUNGU Eugenia, MD
a. ÎNTREPRINDEREA
DE STAT, INSTITUTUL
DE CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD
b. BUCIUCEANU Mihail, MD;
PETCOVICI Ivan, MD;
LESNIC Vladimir, MD;
LEŞANU Eugenia, MD;
VATAVU Marta, MD

168

Data
retragerii

Temeiul
retragerii

6
2013.01.31

7
art. 46(4)

2013.01.31

art. 46(4)
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(210)
Nr. de depozit
2
027657
027692
027921
027922
027991
028279
028325
028355
028476
028547
028649
028684
028769
028859
028875
028876
028980
029204
029351
029355
031559

(220)
Data de depozit
3
2010.09.01
2010.08.25
2010.10.12
2010.10.12
2010.10.08
2010.12.20
2010.12.17
2010.12.24
2011.01.25
2011.02.02
2011.02.22
2011.02.24
2011.03.11
2011.03.17
2011.03.22
2011.03.22
2011.04.04
2011.05.10
2011.06.07
2011.06.07
2012.07.31

Data retragerii
4
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.10
2012.12.07
2012.12.14
2012.12.14
2012.12.14
2012.12.07
2012.12.14
2012.12.14
2012.12.14
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.07
2012.12.22

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

(441)
Nr. BOPI
6
11/2010
3/2011
1/2011
1/2011
2/2011
3/2011
3/2011
3/2011
5/2011
4/2011
6/2011
5/2011
6/2011
6/2011
5/2011
5/2011
8/2011
9/2011
9/2011
9/2011
9/2012

Renunţări la mărci
În baza declaraţiei de renunţare nr. 4983 din 07.11.2012 depuse de către titularul International
Business Company „Nutritek International, Corp.”, VG, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice, prin decizia AGEPI nr. 15860 din 22.12.2012 a fost acceptată renunţarea totală
referitor la marca nr. 15437.

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

(220)
Data
de depozit
3
2008.04.18

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(210)
Nr.
de depozit
2
023354

Data deciziei
de respingere

(441)
Nr. BOPI

4
BUREBISTA

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI
5
VOX-DESIGN S.R.L., MD

6
2012.07.23

7
11/2008

2
3

024399
025642

2008.10.16
2009.07.23

SODA
PYREX

HIDROCHIM S.R.L., MD
IBRIŞIM Alexandr, MD

2012.05.25
2012.07.13

2/2009
11/2009

4

026008

2009.10.26

DELUX

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

2012.09.14

1/2010
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1
5
6
7

2
026546
026888
026930

3
2010.01.22
2010.03.09
2010.03.19

4
GLORIA
WEDDING
ELCO

8
9
10
11
12

027068
027427
027554
027582
027591

2010.04.28
2010.07.13
2010.08.04
2010.08.06
2010.08.06

MAMA
MASTER DAC DAK
LC LONDON CITY
DELUX
JIGULI

13
14
15
16
17
18
19

027616
027693
027727
027872
027927
027962
028038

2010.08.10
2010.08.25
2010.09.06
2010.09.29
2010.10.08
2010.10.15
2010.11.02

SENATE
E-DA
1420.MD
BANII TĂI
RODNOI PRODUCT
DOZA
1 PRIME FM

20

028050

2010.11.03

21

028056

2010.11.03

22

028059

2010.11.03

MIR PODARKOV
CADOURI
MIR OBUVI
ÎNCĂLŢAMINTE
WINEMARKET

23
24
25
26
27

028171
028229
028236
028297
028326

2010.11.22
2010.12.03
2010.12.01
2010.12.13
2010.12.20

PICNIC
SKYPE
ELPRIB
ARMIANSCHII DVOR
JIGULIOVSKOE

28
29
30
31
32
33
34

028365
028385
028403
028408
028409
028433
028445

2010.12.28
2011.01.04
2011.01.10
2011.01.10
2011.01.10
2011.01.13
2011.01.18

IMPERIUM CLASSIC
VARENICINA
DIAMOND
PRIME
UNIVERSAL 20
UIT E
ITALKA

35

028499

2011.01.28

PRIMA SURSĂ

36

028500

2011.01.28

PRIMA ORĂ

37

028501

2011.01.28

SEARA TÂRZIU

38

028510

2011.01.27

39

028561

2011.02.07

PIONEER GET
INSPIRED
CASADOR

40

028563

2011.02.11

ULTRA CHOCO

41
42

028576
028583

2011.02.04
2011.02.07

CHOCOLATO

43
44
45
46
47
48
49

028589
028600
028612
028616
028664
028672
028676

2011.02.08
2011.02.10
2011.02.16
2011.02.16
2011.02.21
2011.02.17
2011.02.23

DEMIDOFF
DRAGOSTE
ELITE CLUB
PRIMARY
JIGULEOVSKOE
MAGGI
BIANCA

50

028707

2011.03.01

51

028724

2011.03.02

COROLIVSICHII SMAC
KOROLIVSIKII SMAK
EXCLUSIV
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5
BULAI Natalia, MD
MURAŞEV Igor, MD
MERLONI BRANDS KFT. HUN
UTCA 2,
H-1135 BUDAPEST, HU
EREMIA Vladislav, MD
BUJOR Vadim, MD
Allied Global Tobacco Ltd, GB
ELECTROTEHNOCOM S.R.L., MD
SAN IMPEX INTERNAŢIONAL
S.R.L., MD
Matriks Ltd, GE
BOLŞACOV Dmitrii, MD
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
ŢÎRA Dumitru, MD
Soldex Limited, VG
GRATE Alexandru, MD
ANTENA C S.R.L., companie de
radio, MD
ROYAL MART S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
ROYAL MART S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Cadbury UK Limited, GB
BESCHIERU Radu, MD
DUMITRAŞCU Ivan, MD
CROITORU Ghenadie, MD
Closed Joint Stock Company
"OBOLON", UA
GOGU Marin, MD
UŞMAEV Dmîtro Igorovîci, UA
Harrington Development Inc., PA
Harrington Development Inc., PA
Harrington Development Inc., PA
STATI Gabriel, MD
CRIVCEANSCAIA Liudmila, MD
CRIVCEANSCAIA Irina, MD
CRIVCEANSCHI Vadim, MD
PRIME TV S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
PRIME TV S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
PRIME TV S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
SOPORCEL- SOCIEDADE
PORTUGUESA DE PAPEL, S.A., PT
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
RE/MAX, LLC, US
SUVOROV VIN S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
BESCHIERU Radu, MD
PERCIUN Vitalie, MD
Harrington Development Inc., PA
Harrington Development Inc., PA
GUŢU Serghei, MD
CONTEXIM IMPEX S.R.L., MD
SUDZUCKER MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
EUGEDIS S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
MAGHILDEA Iurie, MD

6
2012.06.22
2012.06.22
2012.06.01

7
4/2010
7/2010
6/2010

2012.06.19
2012.06.01
2012.04.27
2012.09.14
2012.04.04

8/2010
11/2010
10/2010
10/2010
11/2010

2012.10.19
2012.05.05
2012.05.05
2012.05.25
2012.06.29
2012.10.26
2012.05.17

11/2010
12/2010
11/2010
1/2011
1/2011
1/2011
1/2011

2012.06.15

1/2011

25.05.2012

4/2011

2012.06.19

1/2011

2012.11.21
2012.06.15
2012.05.08
2012.04.04
2012.08.06

3/2011
2/2011
4/2011
5/2011
5/2011

2012.06.22
2012.04.04
2012.07.13
2012.06.15
2012.05.05
2012.05.17
2012.05.05

3/2011
4/2011
4/2011
4/2011
4/2011
5/2011
4/2011

2012.04.04

5/2011

2012.04.04

5/2011

2012.04.04

5/2011

2012.10.19

6/2011

2012.06.22

4/2011

2012.04.06

4/2011

2012.08.10
2012.04.06

5/2011
4/2011

2012.04.04
2012.05.05
2012.04.27
2012.12.27
2012.08.06
2012.10.23
2012.05.17

4/2011
4/2011
5/2011
5/2011
5/2011
5/2011
5/2011

2012.11.16

5/2011

2012.05.17

5/2011
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1
52
53

2
028726
028729

3
2011.03.02
2011.03.02

54

028743

2011.03.10

55
56

028748
028749

2011.03.03
2011.03.04

57
58

028767
028770

2011.03.09
2011.03.10

59

028771

2011.03.10

60

028780

2011.03.15

61

028783

2011.03.15

62

028784

2011.03.15

63

028798

2011.03.15

64

028803

2011.03.15

65
66
67

028817
028822
028837

2011.03.16
2011.03.11
2011.03.14

68

028838

2011.03.16

69

028839

2011.03.16

70
71

028851
028853

2011.03.15
2011.03.17

72
73
74
75

028855
028856
028857
028858

2011.03.21
2011.03.21
2011.03.16
2011.03.22

76

028862

2011.03.22

77

028878

2011.03.18

78

028879

2011.03.18

79

028880

2011.03.18

80
81

028891
028892

2011.03.17
2011.03.17

82
83
84
85
86
87
88
89

028894
028895
028913
028937
028940
028957
028967
028996

2011.03.22
2011.03.22
2011.03.23
2011.03.25
2011.03.29
2011.04.01
2011.04.01
2011.04.05

90

029000

2011.04.06

91
92
93

029008
029013
029015

2011.04.06
2011.04.11
2011.04.08

94
95

029026
029032

2011.04.12
2011.04.12

4
MABELLA
BEAUTY SALON SM
HAIR COUTURE
BOIARS COLLECTION

5
MARFRIG ALIMENTOS S.A., BR
MAŢENCO Ion, MD

RONDE-BOSSE MARKETING
S.R.L., MD
DOMO
DRAGUNOV Constantin, MD
BCR
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
ACER
Acer Incorporated, TW
ROMPETROL ALTO 55 ROMPETROL MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
ROMPETROL ALTO 101 ROMPERTOL MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
CONFIDO
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD, AE
EVECARE
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD, AE
GASEX
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD, AE
HIMALAYA PURE HERBS HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD, AE
SLEEPTEA
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD, AE
ORTODONT.MD
CAZACU Igor, MD
NEJENKA
GOMENIUK Iuri, MD
IDEA CASA MOBILA
GAIDEV Ala, MD
ITALIANA
LUXELL
SUNSAINE IMPEX S.R.L.,
întreprindere
cu capital străin, MD
KUMTEL
SUNSAINE IMPEX S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
JOVANI
Jovani Fashion, Ltd., US
KRONOTEX
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate
comercială, MD
ORHEIUL VECHI
ORHEI-VIT S.A., MD
STARÎI ORHEI
ORHEI-VIT S.A., MD
ANTIPOHMELIN
BETA-MEDICA S.R.L., MD
ABONAMENT COMPLET Moldcell S.A., întreprindere mixtă,
MD
DETI.MD
HENDRIX BAIL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
SENIOR
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
FLEXIBIL
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
DIVERS BCR
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
DLYA VSEJ SEMI
OAO "Compania UNIMILK", RU
FOR THE WHOLE
OAO "Compania UNIMILK", RU
FAMILY
RUSSIAN SEASON
ALIOHIN Oleg, MD
CAPRICE
ALIOHIN Oleg, MD
Z ZDOROFF
MAURT S.R.L., MD
FARMER
INTERCOMM FOODS SA, GR
NEKKERMAN
MERAJI Nicolai, MD
APEL NET
APEL NET S.R.L., MD
SILVER SUN
DUMBRAVA Georgeta, MD
NEURO OPTIM
BILIM Ilaз Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
TR
HLOROFILLIPT
Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo
tipa "Galicifarm", UA
SOLO
SOLOVIOV Evghenii, MD
VIESSMANN
CONDREA Cristina, MD
WWW.MOLDOVENI.MD DETRONIX-NORD S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BELLOTA
AGRO-LIUCCA S.R.L., MD
NEW HOLLAND
AGRO-LIUCCA S.R.L., MD
AGRICULTURE

6
2012.04.04
2012.05.05

7
6/2011
5/2011

2012.05.08

5/2011

2012.09.14
2012.05.08

5/2011
5/2011

2012.11.21
2012.05.17

5/2011
5/2011

2012.05.05

5/20111

2012.11.21

7/20111

2012.11.21

7/2011

2012.12.07

7/2011

2012.08.03

7/2011

2012.08.10

7/2011

2012.09.25
2012.05.05
2012.05.05

7/2011
6/2011
7/2011

2012.07.13

5/2011

2012.05.08

5/2011

2012.04.04
2012.10.26

6/2011
5/2011

2012.05.17
2012.05.17
2012.11.23
2012.08.03

5/2011
5/2011
7/2011
5/2011

15.06.2012

6/2011

2012.05.05

5/2011

2012.04.04

5/2011

2012.05.05

6/2011

2012.09.05
2012.09.05

6/2011
6/2011

2012.07.27
2012.06.22
2012.07.10
2012.05.25
2012.05.17
2012.05.08
2012.05.08
2012.07.20

6/2011
6/2011
6/2011
6/2011
7/2011
6/2011
7/2011
7/2011

2012.04.20

7/2011

2012.04.04
2012.10.23
2012.10.05

7/2011
8/2011
7/2011

2012.11.21
2012.05.05

7/2011
7/2011
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1
96

2
029035

3
2011.04.11

4
WEST LAKE

97

029036

2011.04.11

98

029045

2011.04.14

BETEK GERMAN
TECHNOLOGY
CLG

99

029086

2011.04.15

CRÎM

100

029088

2011.04.15

RADOMIŞLI

101

029092

2011.04.18

VACUŢA DE FRIŞCĂ

102

029093

2011.04.18

103

029094

2011.04.18

104

029097

2011.04.18

105

029098

2011.04.18

106

029100

2011.04.18

VĂCUŢA DE
CIOCOLATĂ
KOROVKA
SLIVOCINAIA
VACUŢA
NUCUŞOARĂ
KOROVKA
OREHOVAIA
KOROVKA NEJENKA

107

029101

2011.04.18

108
109
110

029118
029124
029128

2011.04.26
2011.04.20
2011.04.20

KOROVKA
ŞOCOLADCA
364
GRANOLA
CUMPARA

111
112

029136
029137

2011.04.21
2011.04.21

BIO&LUXURY
PURCARI

113
114
115
116
117

029138
029142
029145
029164
029186

2011.04.21
2011.04.26
2011.04.26
2011.04.28
2011.05.12

SONIC
MOPART
TRUE ORIGINAL
KRASKI.MD
STARÎI OTELI

118

029197

2011.05.10

STEKLOIZOL

119
120
121

029201
029229
029242

2011.05.10
2011.05.17
2011.05.23

MUNTELE ALB
VOX PUBLIKA
IMOBIL ACCESIBIL

122
123

029244
029248

2011.05.17
2011.05.18

SERVIS
DOWNTOWN
RESTAURANT

124

029250

2011.05.18

125
126

029255
029260

2011.05.19
2011.05.20

THEMARA WWW
MARA CLOTHING COM
COMEDY TV
GEM

127

029265

2011.05.24

128
129

029271
029273

2011.05.23
2011.05.23

130
131

029276
029281

2011.05.23
2011.05.25

132
133

029284
029285

2011.05.30
2011.05.26

134
135

029287
029323

2011.05.06
2011.05.31

136

029324

2011.06.06

172

5
PEISAJ ART S.R.L., societate
comercială, MD
SULTAN Alexandru, MD

6
2012.04.13

7
7/2011

2012.05.08

7/2011

LEKO INTERNATIONAL COM
S.R.L., MD
EUGEDIS S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
EUGEDIS S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI
S.R.L., întreprindere mixtă, MD
IVARO S.R.L., MD
STRĂJESCU Anatol, MD
EMOTION TRADING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BOSTAN Victor, MD
VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
GENERAL MOTORS LLC, US
SÎRBU Vitalie, MD
Mary Kay Inc., US
ZINCENCO Alexandr, MD
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Zakrytoe Aktsionernoe
obschestvo "TechnoNICOL", RU
BOSTAN Victor, MD
DND MEDIA S.R.L., MD
LOCUINŢA ACCESIBILĂ
S.R.L., companie
de leasing, MD
CATERENCIUC Evghenii, MD
CODRU HOSPITALITY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
MD
AKTURK Feriz, MD

2012.05.25

7/2011

2012.06.22

8/2011

2012.06.15

8/2011

2012.05.25

7/2011

2012.05.25

7/2011

2012.05.25

7/2011

2012.05.25

7/2011

2012.05.25

7/2011

2012.05.25

7/2011

2012.05.25

7/2011

2012.06.15
2012.06.19
2012.08.03

8/2011
8/2011
8/2011

2012.07.23
2012.12.22

8/2011
12/2011

2012.07.20
2012.07.13
2012.11.16
2012.06.15
2012.05.08

8/2011
8/2011
10/2011
8/2011
8/2011

2012.05.25

8/2011

2012.06.22
2012.12.07
2012.05.17

9/2011
9/2011
8/2011

2012.05.17
2012.06.15

8/2011
8/2011

2012.06.01

8/2011

2012.09.14
2012.06.22

8/2011
9/2011

2012.08.06

8/2011

2012.06.22
2012.06.22

9/2011
9/2011

2012.06.22
2012.10.19

9/2011
10/2011

2012.11.16
2012.06.22

8/2011
8/2011

2012.06.19
2012.11.16

8/2011
8/2011

2012.07.31

9/2011

MIGAI Nadejda, MD
HONGTA TOBACCO (GROUP)
CO., CN
KLASS CLASS
DEMCAR-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD
STRIKE
BURIANOV Oleg, MD
NAPOLITANKI
DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA
KORPORATZIA "ROSHEN", UA
SLAVA
GOMENIUK Iuri, MD
PREMIER 4D APEX 4
Harrington Development Inc.,
DIMENSIONAL FLAVOUR PA
JACOBS STREET CAFE TARGET CREATIV S.R.L., MD
POFTĂ BUNĂ
RoDaL-S S.R.L., societate
comercială, MD
BARVA
OLEYNYKOV Oleksandr, UA
CARLSON
SCUTARI Dumitru, MD
VATAN

TOMAI-VINEX S. A., societate
comercială, MD

MD - BOPI 1/2013
1
137
138
139

2
029343
029367
029372

3
2011.06.06
2011.06.10
2011.06.10

4
VINTAJE
MG
UMKA

140
141
142

029407
029460
029467

2011.06.21
2011.07.05
2011.07.07

HUDEEM ZA NEDELIU
UNICA
FUGENMÖRTEL

143

029482

2011.07.08

FAMILY CAFE FREKEN
BOK

144
145
146
147
148
149
150

029489
029490
029506
029517
029518
029541
029551

2011.07.11
2011.07.11
2011.07.15
2011.07.14
2011.07.15
2011.07.21
2011.07.21

151
152
153
154

029556
029557
029595
029605

2011.07.21
2011.07.21
2011.08.01
2011.08.01

FORMAŢIA NOROC
VIE BRUT
DEKART
TELECONTROL
RED LEVEL
BLACK LEVEL
GALENO FARM
AVIRO-Z

155
156
157

029641
029645
029654

2011.08.09
2011.08.10
2011.08.09

NATURALIS
BEBETTO
FAST RELIEF

158

029659

2011.08.15

ROYAL

159
160
161
162
163
164

029691
029692
029696
029697
029700
029707

2011.08.19
2011.08.19
2011.08.22
2011.08.22
2011.08.22
2011.08.24

BANEA
SAUNA
LIVRARE FLORI
WIKITRAVELIA
CRYSTALLINE
HMELINOI MIOD

165

029750

2011.09.06

AVIRO-Z

166

029766

2011.09.10

167

029768

2011.09.12

168
169

029808
029810

2011.09.16
2011.09.15

170
171
172
173

029830
029834
029842
029845

2011.09.16
2011.09.20
2011.09.20
2011.09.21

ISCUSSTVO
VINODELIIA
ISKUSSTVO
ATELIE KERAMIKI
CHERAMICHI
SEVIM
ASTRA ORIENTAL
BLEND
FOURCHETTE
GRĂUNCIOR
NR 1
POPULIN

174
175
176
177
178
179
180
181
182

029867
029868
029869
029873
029875
029878
029880
029881
029897

2011.09.23
2011.09.23
2011.09.23
2011.09.23
2011.09.23
2011.09.23
2011.09.23
2011.09.23
2011.09.26

EXTERIOR PLUS
FINGIPS
GRUND CUARŢ
GIPS START
GIPS START ECONOM
MORTAR USCAT
UNIVERSALFIX
TOTALFIX
GLOBAL

183

029913

2011.09.29

WRINKLERESIST 24

184

029946

2011.10.06

BAIKAL GARANT

185
186

029982
029996

2011.10.19
2011.10.17

ŞAPĂ AVANSATĂ
KVINT VICTORIA

SATELIT-TV

5
BLANARI Vadim, MD
TUREVICI Veaceslav, MD
LEPILOV Natalia, MD
PANCOV Serghei, MD
SAVCENCO Victor, MD
TOMAŞ G. S.R.L., MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
TAIRINA GRUP S.R.L., MD

6
2012.12.05
2012.07.23
2012.07.20

7
9/2011
9/2011
9/2011

2012.10.19
2012.11.21
2012.12.07

9/2011
10/2011
10/2011

2012.07.23

10/2011

CHIRIŢĂ Natalia, UA
CHIRIŢĂ Natalia, UA
AMT S.R.L., MD
Montfort Services Sdn. Bhd., HK
ART-NOROC S.R.L., MD
IVARO S.R.L., MD
DEKART-ATM S.R.L., societate
comercială, MD
BESCHIERU Radu, MD
BESCHIERU Radu, MD
POSLAVSCAIA Irina, MD
RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN
INCOMLAC S.A., MD
RICHI-TICHI S.R.L., MD
COSMOVIS S.R.L., societate
comercială, MD
ROYAL MART S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
IANCIOGLO Boris, MD
IANCIOGLO Boris, MD
LIVRARE CADOURI S.R.L., MD
SOSEV Andrei, MD
BASVINEX S.A., MD
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN
DIONYSOS-MERENI S.A., MD

2012.11.06
2012.11.06
2012.08.10
2012.09.12
2012.09.12
2012.09.12
2012.06.29

10/2011
10/2011
10/2011
10/2011
10/2011
10/2011
9/2011

2012.12.07
2012.12.07
2012.10.26
2012.08.06

9/2011
9/2011
11/2011
10/2011

2012.11.30
2012.07.10
2012.10.09

10/2011
10/2011
11/2011

2012.09.12

10/2012

2012.10.23
2012.10.23
2012.09.12
2012.09.12
2012.11.16
2012.10.12

11/2011
11/2011
11/2011
11/2011
12/2011
10/2011

2012.08.06

10/2011

2012.09.14

10/2011

2012.08.16

10/2011

2012.09.12
2012.12.07

11/2011
12/2011

2012.10.09
2012.10.26
24.08.2012
2012.09.21

11/2011
11/2011
11/2011
11/2011

2012.07.23
2012.10.05
2012.10.09
2012.10.23
2012.10.09
2012.10.05
2012.11.16
2012.11.21
2012.08.03

1/2012
1/2012
1/2012
1/2012
1/2012
1/2012
1/2012
1/2012
11/2011

2012.11.23

12/2011

2012.11.23

12/2011

2012.09.12
2012.10.12

12/2011
12/2011

MAC-STRO S.R.L., firmă comercială de producţie, MD
RICHI-TICHI S.R.L., MD
MOREN GROUP S.A., LV
PETRUŞIN Serghei, MD
BEL-ALCO S.R.L., MD
PETRUŞIN Serghei, MD
CAPTARI Oleg, MD
BRAŞCOV Alexandr, MD
JEREGHI Alexandru, MD
JEREGHI Alexandru, MD
JEREGHI Alexandru, MD
JEREGHI Alexandru, MD
JEREGHI Alexandru, MD
JEREGHI Alexandru, MD
JEREGHI Alexandru, MD
JEREGHI Alexandru, MD
Aktsionerno Droujestvo
"BULGARTABAC HOLDING", BG
SHISEIDO COMPANY,
LIMITED, JP
DEMCAR-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD
JEREGHI Alexandru, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri
şi coniacuri din Tiraspol, MD
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1
187
188

2
030027
030035

3
2011.10.21
2011.10.24

4
TRULY ORIGINAL
CUMĂTRUL

189

030036

2011.10.21

190

030037

2011.10.21

191
192

030046
030066

2011.10.25
2011.10.25

193
194
195
196

030114
030148
030152
030198

2011.11.07
2011.11.10
2011.11.11
2011.11.18

E BINE CÂND
PRIMEŞTI MAI MULT
DECÂT AŞTEPŢI
HOROŞO KOGDA
POLUCIAEŞI BOLIŞE
CEM OJIDAEŞI
ZLATODAR
GRUND PROTECT
EXTERIOR
IHOST
BUSINESS CLUB
UNICA

197
198
199
200

030211
030216
030220
030223

2011.11.24
2011.11.23
2011.11.23
2011.11.22

FLASH GEO
MIX
TEMPO
MEDICAL MARKET

201
202

030229
030242

2011.11.23
2011.11.23

203
204

030246
030254

2011.11.25
2011.11.24

ALEXANDER'S PALACE
MEDICAL STORE &
MARKET
DELICATЙ
RANITEC RANITEK

205

030285

2011.12.02

PHICOMM

5
Mary Kay Inc., US
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD

6
2012.10.19
2012.09.12

7
1/2012
12/2011

2012.11.02

12/2011

ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD

2012.11.02

12/2011

BONGRAIN S.A., FR
JEREGHI Alexandru, MD

2012.11.21
2012.11.16

12/2011
12/2011

MACOVEI Maxim, MD
TUREVICI Veaceslav, MD
TOMAŞ G. S.R.L., MD
Partidul Comuniştilor din
Republica Moldova (PCRM), MD
MEREUŢĂ Steliana, MD
Harrington Development Inc., PA
Harrington Development Inc., PA
ROYAL MART S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
ALMANI LUX S.R.L., MD
ROYAL MART S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
ORLACT S.A., MD
METATRON S.A., MD

2012.12.22
2012.11.21
2012.11.16
2012.10.26

1/2012
12/2011
1/2012
1/2012

2012.10.19
2012.10.12
2012.12.21
2012.12.22

1/2012
1/1012
1/2012
1/2012

2012.11.16
2012.12.22

2/2012
1/2012

2012.11.21
2012.12.22

1/2012
1/2012

Shanghai Feixun Communication
Co., CN

2012.12.05

2/2012

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

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 121

3
000389

4
БОВРИЛ

5
2012.06.08

2

9186

011399

2012.06.06

3

9187

011400

4

9188

011401

5

9209

011459

KISS
butilochca
the best game
KISS
French
the best game
KISS
butylochka
the best game
РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ
RUSSIAN ELEMENT

6

9678

011385

БАРСКИЕ ПОДВАЛЫ

2012.06.03

7

9693

011383

ЧЕРНАЯ ФИАЛКА

2012.06.03

8

9694

011384

ВИНОГРАДНАЯ
КОСТОЧКА

2012.06.03

174

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.19

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

6
CONOPCO, INC., US
390 Park Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Torgovy Dom Holding Vin, Obschestvo s
ogranichennoy otvetstvennostiu, RU
Oruzheiny per., d. 15, str. 1, 125047, Moscow,
Federaţia Rusă
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
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1
9

2
9695

3
011386

4
МОЛДАВСКИЙ ТАНЕЦ

5
2012.06.03

10

9697

011390

11

9700

011393

DUNHILL

2012.06.04

12

9701

011394

DUNHILL

2012.06.04

13

9703

011397

R

2012.06.05

14

9705

011416

СЕРДЦЕ ГЕРЦОГИНИ

2012.06.11

15

9706

011417

ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

2012.06.11

16

9707

011418

ГОРНОЕ АББАТСТВО

2012.06.11

17

9708

011419

РАФАЭЛЬ

2012.06.11

18

9709

011420

ДЕЖА-ВЮ

2012.06.11

19

9710

011440

RAVANEX

2012.06.17

20

9711

011441

2012.06.17

21

9713

011443

DINA COCIUG
Там, где холод,
там и тепло!
TWINRIX

22

9718

011452

MEBAX & Co

2012.06.19

23

9720

011456

MULTIFERON

2012.06.18

24

9794

011422

Белая осень

2012.06.11

25

9798

011430

ТАЙФУН
TAIFUN

2012.06.13

26

9799

011431

АРБАЛЕТ
ARBALET

2012.06.13

27

9809

011478

Gallina Blanca
ГУРМЕТА

2012.06.20

28

9813

011490

ЗОЛОТОЙ АРХИВ

2012.06.14

29

9832

012454

ЧАША ПЕТРА

2012.06.19

2012.06.04

2012.06.17

6
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, US
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey,
Statele Unite ale Americii
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF,
Regatul Unit
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF,
Regatul Unit
RATUŞ S.R.L., MD
Str. Sfatul Ţării nr. 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L., firmă comercială de
producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
BioPartners GmbH, CH
Baarermatte, 6340 Barr, Elveţia
DINA-COCIUG, întreprindere individuală, MD
Str. Columna nr. 129,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE
Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgia
MEBAX & Co S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
Str. Nadejda Russo nr. 14,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
VIRAGEN, INC., corporaţia statului
Delaware, US
865 S.W. 78th Avenue, Suite 100 Plantation,
Florida 33324, Statele Unite ale Americii
INVINCOM S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
Dermax, concern, MD
Str. Sofiei nr. 2A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Dermax, concern, MD
Str. Sofiei nr. 2A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Preparados Alimenticios S. A., ES
Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona,
Spania
LEADUHIN Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Wine International Project S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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1
30

2
9835

3
011483

4
Contor ZENNER

5
2012.06.28

31

9836

011484

Doctor BIOS

2012.06.27

32

9837

011485

BIG LACTIC

2012.06.27

33

9838

011486

LAC-TIC

2012.06.27

34

9839

011487

BIG LAC-TIC

2012.06.27

35

9857

011425

2012.06.05

36

9878

011617

Audit Contabilizare
Com Contabilizare
Prof Contabilizare
РОКСОЛАНА
ROXOLANA

37

9879

011618

АМЕТИСТ
AMETIST

2012.06.14

38

9911

011398

DUNHILL
dimensions

2012.06.05

39

9915

011541

40

9970

011461

ДВОРЯНСКОЕ
СОБРАНИЕ

2012.06.21

41

9971

011464

ВИНОГРАДНАЯ
СКАЗКА

2012.06.21

42

9972

011462

БЫЧЬЯ ЯРОСТЬ

2012.06.21

43

10068

011589

De' MUNTE

2012.06.27

44

10286

011472

VITANTA

2012.06.11

45

10475

011481

2012.06.24

46

10485

011482

MYSORE
GOLD
COFFEE
MYSORE GOLD

47

11033

011637

SALUT

2012.06.17

48

11370

011455

CV
COSTEŞTI VIN

2012.06.17

49

12524

011635

DERMAX
ДЕРМАКС

2012.06.19

176

2012.06.14

2012.06.26

2012.06.24

6
PRO Contor S.R.L., societate comercială, MD
Str. Armenească nr. 30, ap. 119,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
LAPMOL S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 17,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
LAPMOL S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 17,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
LAPMOL S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 17,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
LAPMOL S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 17,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
Contabilizare Prof S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 413,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Dermax, concern, MD
Str. Sofiei nr. 2A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Dermax, concern, MD
Str. Sofiei nr. 2A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF,
Regatul Unit
SANDRILIONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 30,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului 10A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L.,companie, întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului 10A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului 10A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
ECOVIN GRUP S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 77, ap. 11,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
TATA COFFEE LIMITED, IN
Pollibetta 571215, Kodagu District, Karnataka,
India
TATA COFFEE LIMITED, IN
Pollibetta 571215, Kodagu District, Karnataka,
India
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă,
MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
COSTEŞTI VIN S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 10,
MD- 6813, Costeşti, Chişinău,
Republica Moldova
Dermax, concern, MD
Str. Sofiei nr. 2A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în iunie 2013
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1
2
3
4
5

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 15
R 1423
R 1688
R 2057
10401

3
000157
000096
000094
000090
013150

4
CHATEAU MARGAUX

5
2013.06.10
2013.06.24
2013.06.18
2013.06.17
2013.06.19

6

10402

013151

7

10403

013152

8

10404

013153

9

10405

013189

10

10406

013190

2013.06.30

11

10407

013191

2013.06.30

12

10408

013192

2013.06.30

13

10463

013026

VINPAK

2013.06.02

14

10703

013155

BOUNEGRU

2013.06.20

15
16
17

10722
10723
10834

013158
013087
013137

2013.06.19
2013.06.12
2013.06.16

18

10835

013138

VODKA BUNA CLASIC
VsM
ЦАРСКИЙ
кофе
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ

19
20
21

10836
10837
10838

013139
013148
013149

ZIOLOPEX
CAHULPAN

2013.06.16
2013.06.12
2013.06.16

22
23
24
25

10839
10840
10841
10843

013210
013213
013214
013028

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР
НИКАДО
INAMORATO

2013.06.09
2013.06.09
2013.06.09
2013.06.04

26
27
28

10844
10845
10846

013032
013033
013079

29
30
31
32
33

10847
10848
10849
10850
10854

013088
013089
013091
013092
013125

34

10855

013126

35

10856

013127

FOUR WINNS
Peavey
ЧЕРНЫЙ АГАТ
CIORNÎI AGAT
АГАТ
AGAT
ГАЛИОН
GALION
БЕЛЫЙ АГАТ
BELÎI AGAT
ЧЕРНЫЙ ДРОЗД
CIORNÎI DROZD

ОГНЕННЫЙ ШЛЕЙФ
HEMI

TRAVELMATE
VERITON
ASPIRE
ФЛИПСТЕРС
CF CUPTORUL
FERMECAT

2013.06.19
2013.06.19
2013.06.19
2013.06.30

2013.06.16

2013.06.02
2013.06.02
2013.06.09

2013.06.13
2013.06.13
2013.06.13
2013.06.13
2013.06.13
2013.06.17

CAINNA
VODKĂ

2013.06.17

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

6
S.C.A. CHATEAU MARGAUX, FR
IMCO, firmă de cercetări şi producere, MD
GENMAR IP LLC, US
PEAVEY ELECTRONICS CORP., US
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
ASPECT-INVEST S.R.L., firmă
de producţie şi comerţ, MD
GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
GHIADA S.R.L., MD
VITASANMAX S.R.L., MD
DOBRYNIA-DAR, Obscestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu, UA
DOBRYNIA-DAR, Obscestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu, UA
ZIOLOPEX Sp.z o.o., PL
CAHULPAN S.A., MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
FABSO S.A., MD
FABSO S.A., MD
CHRYSLER GROUP LLC, (a limited liability
company organized and existing under
the laws of the State of Delaware), US
Acer Incorporated, TW
Acer Incorporated, TW
Acer Incorporated, TW
Wm. Wrigley Jr. Company, US
CUPTORUL FERMECAT S.R.L., MD
Tiraspolischii Ălectroaparaturnâi zavod ZAO,
MD
BERECHET CEADÎR-LUNGA S.A., MD
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1
36
37
38
39

2
10857
10859
10860
10861

3
013128
013130
013131
013133

40
41
42
43

10862
10883
10914
10933

013136
013140
013209
013054

44
45

10934
10935

013057
013086

46
47
48
49
50
51
52

10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942

013094
013117
013118
013119
013120
013142
013143

Spicul de aur premium
LF
LIDERFONE
МАРКИЗ БУДУН
Vigora
ЧУДНЫЙ ВЕЧЕР
NEWS AGENCY
INFOTAG
BENQ
BSMB LEGAL
COUNSELLORS
ОЛИГАРХ
СТАЛКЕР
ЗОЛОТОЙ ДРАКОН
СЕРЕБРЯНЫЙ ДРАКОН
ЧЕРНЫЙ ДРАКОН
SOTA
GREEN RAY

53

10943

013144

HAME

2013.06.10

54
55
56
57
58
59

10944
10945
10946
10947
10948
10949

013146
013147
013154
013166
013167
013173

Забытое свидание
Осенняя поэма
CYREN
РОЗА В БОКАЛЕ
КНЯЖНА МЭРИ
Пересвет

2013.06.11
2013.06.11
2013.06.18
2013.06.20
2013.06.20
2013.06.20

60

10950

013174

Живой источник

2013.06.20

61
62
63
64
65

10951
10952
10953
10954
10955

013175
013183
013185
013186
013202

PIVOT POINT
CASCAD
KOSS
KOSS
D-4D

2013.06.20
2013.06.24
2013.06.25
2013.06.25
2013.06.27

66

10957

013205

67
68

10958
10959

013206
013207

69

10964

013246

FRANÇOISE
FRANSUAZA
OНП-M
СЕРВИССБЫТСНАБ
СБС
SNOW STORM

70

10965

013247

MOROZ

2013.06.24

71

10966

013248

MOROZKO

2013.06.24

72

10967

013250

BURAN

2013.06.24

73

10968

013251

AKELLA

2013.06.24

74

10969

013252

АКЕЛЛА

2013.06.24

75

10970

013253

МОРОЗ

2013.06.24

76

10971

013254

МОРОЗКО

2013.06.24

77

10972

013255

БУРАН

2013.06.24

78

10973

013380

79

10977

013069

178

4
Moara fermecată vodka

5
2013.06.17
2013.06.17
2013.06.16
2013.06.16

6
BERECHET CEADÎR-LUNGA S.A., MD
TCL CORPORATION, CN
ENTEH S.A., MD
LIDERFONE S.R.L., întreprindere mixtă, MD

2013.06.16
2013.06.16
2013.06.09
2013.06.05

GRANDVIN S.R.L., întreprindere, MD
ZIOLOPEX Sp.z o.o., PL
MIGDAL-P S.A., MD
INFOTAG S.R.L., agenţie de presă, MD

2013.06.05
2013.06.13

BENQ CORPORATION, CN
BSMB JURIS CONSILIARII S.R.L., MD

2013.06.16
2013.06.16
2013.06.16
2013.06.16
2013.06.16
2013.06.18
2013.06.10

2013.06.09

TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
SOTA S.R.L., MD
TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
CHEMINOVA A/S, DK
FABSO S.A., MD
FABSO S.A., MD
DOBRYNIA-DAR, obscestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu, UA
DOBRYNIA-DAR, obscestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu, UA
Pivot Point International, Inc., US
CVIN-COM S.R.L., societate comercială, MD
KOSS CORPORATION, US
KOSS CORPORATION, US
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP
MIGDAL-P S.A., MD

2013.06.09
2013.06.09

MIGDAL-P S.A., MD
MIGDAL-P S.A., MD

2013.06.24

KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
TRIOVIT, societate cu răspundere limitată,
MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD

2013.06.17
БЫЧИЙ ГНЕВ

2013.06.10
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1
80
81

2
10990
10992

3
013058
013075

82
83
84
85

10995
10996
10997
10999

013090
013114
013115
013160

86
87

11000
11001

88

013162
013178

4
NATURELLA
LAUREAT
L
SELECTED
ALTOS
AURISANUM
ANTIFUNGINUM
VODKA
BUNA
PIPER
БУДЖАКСКАЯ НОЧЬ
ROŞU DE PURCARI

5
2013.06.05
2013.06.10

6
The Procter & Gamble Company, US
POLIPROIECT S.A., MD

2013.06.13
2013.06.04
2013.06.04
2013.06.19

Acer Incorporated, TW
DEPOFARM S.R.L., MD
DEPOFARM S.R.L., MD
GHIADA S.R.L., MD

2013.06.19
2013.06.25

2013.06.26
2013.06.19

KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD
VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD
GHIADA S.R.L., MD

11002

013179

NEGRU DE PURCARI

2013.06.25

89
90

11003
11037

013187
013159

91

11038

013170

92
93

11059
11111

013409
013171

94

11112

013172

95
96

11127
11128

013397
013398

СЕРЫЙ ЛЕБЕДЬ
VODKA
BUNA
LAMÎIE
МУСКАТ ОСЕННЯЯ
МЕЛОДИЯ
СЛОБОДА
МУСКАТ
ЯНТАРНАЯ СЛЕЗА
МУСКАТ
ЛЮБИМЫЙ
ARGUS
ЗОЛОТАЯ
СЕМЕЧКА

2013.06.23

PANUŞ Sergiu, MD

2013.06.13
2013.06.23

YURCHENKO Olga Stepanovna, RU
PANUŞ Sergiu, MD

2013.06.23

PANUŞ Sergiu, MD

2013.06.10
2013.06.13

YURCHENKO Olga Stepanovna, RU
Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Masloekstraktsionniy
zavod Yug Rusi", RU
ANCOM TRADING LIMITED, a Bahamas
Corporation, with registered office
at Saffrey Square, BS
YURCHENKO Olga Stepanovna, RU
ANCOM TRADING LIMITED, a Bahamas
Corporation, with registered office
at Saffrey Square, BS
ANCOM TRADING LIMITED, a Bahamas
Corporation, with registered office
at Saffrey Square, BS
"Petrosojuz TM Co. Ltd.", RU
"Petrosojuz TM Co. Ltd.", RU
"Petrosojuz TM Co. Ltd.", RU
OOO "SP NIDAN-EKOFRUKT", RU
YURCHENKO Olga Stepanovna, RU
CAHULPAN S.A., MD
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MIGDAL-P S.A., MD
PepsiCo, Inc., corporaţie din statul
North Carolina, US
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
ALEN MAK AD, BG

97

11129

013399

CLARINA

2013.06.10

98
99

11130
11131

013400
013401

ЧУМАК
SOLIO

2013.06.10
2013.06.13

100

11132

013402

ELTERO

2013.06.13

101
102
103
104
105
106
107
108
109

11133
11135
11135A
11135B
11136
11137
11208
11210
11262

013403
013404
013404
013404
013405
013407
013141
013211
013164

МЕЧТА ХОЗЯЙКИ
МОЯ СЕМЬЯ
МОЯ СЕМЬЯ
МОЯ СЕМЬЯ
UNISOL
VALEA PRUTULUI
МОНАХ КОМРАТА
ДИВНОЕ
LAY'S

2013.06.13
2013.06.10
2013.06.10
2013.06.10
2013.06.13
2013.06.12
2013.06.17
2013.06.09
2013.06.20

110

11272

013070

ТАЙНОЕ ВЕЧЕ

2013.06.10

111

11273

013072

МИСТЕР ИКС

2013.06.10

112

11291

013368

2013.06.04

113
114

11305
11380

013163
013161

HAPPY LIFE
ХЭПИ ЛАЙФ
БУКЕТ БУДЖАКА
EUROTEL

115
116
117

11426
11427
11428

013034
013056
013135

2013.06.02
2013.06.04
2013.06.16

118
119

11429
11487

013165
013063

Staroe vino
NEO
5
MАСТЕРОВ
Fiesta
ROMANTIC STORY

2013.06.19
2013.06.19

2013.06.20
2013.06.10

KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD
МолЕвросеть S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
FABSO S.A., MD
ASTORTA S.A., MD
SOLEX-EURO-ROM S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Intersnack Group GmbH & Co. KG, DE
GB & Co S.R.L., companie,
întreprindere mixtă moldo-britanică, MD
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1
120
121
122

2
11527
11539
11653

3
013406
013116
013234

4
PINE
ЛАВРЕНТИЙ
Tанец ангела

5
2013.06.10
2013.06.16
2013.06.24

123

11654

013235

Замок ангела

2013.06.24

124

11655

013236

Сердце ангела

2013.06.24

125

11656

013237

Падший ангел

2013.06.24

126

11657

013238

Город ангелов

2013.06.24

127

11658

013239

Легенды ангела

2013.06.24

128
129
130

11675
11707
11741

013176
013293
013085

BIMOL
BONJOUR
Черные врата

2013.06.26
2013.06.06
2013.06.11

131
132
133
134

11808
11809
11828
11829

013180
013182
013291
013308

2013.06.26
2013.06.26
2013.06.13
2013.06.27

135

11830

013309

136

11831

013310

137

11832

013311

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
ГОЛУБАЯ МЕЧТА
acer
ALB DE MASĂ
№2
ROŞU DE MASĂ
№3
ROZ DE MASĂ
№4
ВИОРИКА

138

11833

013312

CODREANCA

2013.06.27

139

11834

013313

LEANA

2013.06.27

140

11835

013314

FRAGA

2013.06.27

141

11836

013315

2013.06.27

142

11837

013316

143
144
145
146

11933
11991
12004
12302

013181
013408
013410
013062

VIN DE MASĂ
Stolovoe
Codrinskoe
igristoe
СТАРЫЙ БАЗАР
SUNNY GOLD
BUNICA
ROMANTIC BALLADE

2013.06.26
2013.06.13
2013.06.13
2013.06.10

147

12314

013093

BLACK TOWN

2013.06.13

148
149
150

12537
12617
13142

013078
013031
013077

STRATAN
DEGUSTO

2013.06.09
2013.06.06
2013.06.11

2013.06.27
2013.06.27
2013.06.27

2013.06.27

6
ŢURCAN Igor, MD
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
BICOMPLEX S.R.L., MD
CUZNEŢOV Iurie, MD
ANNATA-PLUS S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
FABSO S.A., MD
FABSO S.A., MD
Acer Incorporated, TW
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
FABSO S.A., MD
YURCHENKO Olga Stepanovna, RU
YURCHENKO Olga Stepanovna, RU
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
Obschestvo s Ogranichennoj
Otvetstvennostju
"ABA-MARKET", RU
MIGDAL-P S.A., MD
STRATAN Constantin, MD
MIGDAL-P S.A., MD

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

(111) Nr.
de ordine
al înregistrării
2
12136

2

23097

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

3
MALINOVSCHII Vladimir, MD
Str. Dominte Timonu nr. 7,
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova
CAZACU Igor, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 3,
MD-2009, Dumbrava, Chişinău, Republica Moldova

Data eliberării
duplicatului
4
2012.12.17

2012.12.14
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul de
desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii de
respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

1

2

(22)
Data
de depozit
3

1

f 2011 0068

2011.09.27

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

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

4

5

4 ( 1, 2, 3, 4 )

2012.12.20

6
3/2012

MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.
1
1

2

3

4

5

6

7

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ATLANTIC INDUSTRIES, CORPORAŢIE
ORGANIZATĂ ŞI EXISTENTĂ CONFORM
LEGILOR INSULELE CAIMANE, KY
P.O. Box 1043, Cardinal Avenue, George Town,
Grand Cayman, BWI, Insulele Caimane
DACIN Arcadie, MD
Bd. Moscova nr. 14, bloc 1, ap. 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
APETROAE Ludmila, MD
Str. Bulgară nr. 90, ap. 23,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
UMANSCHII Alexandr, MD
Bd. Dacia nr. 5, ap. 178,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
UMANSCHII Alexandr, MD
Bd. Dacia nr. 5, ap. 178,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

3
96

4
0105

5
1997.06.11

(18) Data expirării
termenului de
valabilitate
6
2012.06.11

106

0118

1997.06.09

2012.06.09

452

f 2002 0065

2002.06.03

2012.06.03

1053

f 2007 0042

2007.06.26

2012.06.26

1056

f 2007 0043

2007.06.06

2012.06.06

1058

f 2007 0039

2007.06.05

2012.06.05

1059

f 2007 0044

2007.06.29

2012.06.29
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

1
1

2
Cerere
de înregistrare
a mărcii

2

Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii

3

4

5

6

Nr.
titlului
de protecţie
3
-

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI

Date iniţiale

4
028865

5
5/2011

-

029943

12/2011

6
(511)
NCL(9)
44 - servicii medicale; servicii
veterinare; servicii de igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni, horticultură şi de
silvicultură.
(730)
DEMCAR-IMPEX S.R.L., MD

-

029944

12/2011

-

029612

10/2011

-

030803

7/2012

-

030338

2/2012

7

Marcă

014786

12367

1/2005
6/2005

8

Marcă

030107

23148

12/2011
11/2012
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Date rectificate

7
(511)
NCL(9)
44 - servicii medicale; servicii
veterinare; servicii de igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni, servicii de horticultură
şi de silvicultură.
(730)
DEMCAR-IMPEX S.R.L.,
societate comercială, MD
(730)
(730)
DEMCAR-IMPEX S.R.L., MD DEMCAR-IMPEX S.R.L.,
societate comercială, MD
(730)
(730)
REPROMED S.R.L., MD
REPROMED S.R.L., societate
comercială, MD
(531)
CFE(5) 24.11.25;
(531) CFE(5) 24.11.25;
26.01.02; 26.01.03; 26.02.03; 26.01.02; 26.01.03; 26.02.03;
26.02.23.
26.03.23.
(526)
Elementele mărcii
asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la
invocarea oricărui drept
exclusiv: ®.
(730)
(730)
NUMINA S.R.L., MD
FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI
COMERŢ "NUMINA" S.R.L.,
MD
(730)
(730)
Flumed-Farm S.R.L.,
S.C. FLUMED-FARM S.R.L.,
societate comercială, MD
MD
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VII
Comisia de contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de contestaţii a AGEPI.

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals
Board of AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în decembrie 2012
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

1
1

Denumirea OPI

Contestatar

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

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

3
4
FURCULIŢĂ Iurie,
2012.01.18
MD
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

5
6
2012.12.18 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.11.18.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

027797
2010.09.15

2

FURCULIŢĂ Iurie,
MD
Marcă naţională
DELFI

Tovarystvo z
obmezhenoyu
vidpovidalnistyu
Alfa-Grupa, UA

2012.04.20
Împotriva
înregistrării mărcii

2012.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2012.06.01 şi se respinge cererea de
înregistrare a mărcii nr. depozit 027298
din 2010.06.09, pe numele solicitantului
ZINCENCO Alexandr, MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Zakrytoe
aktsionernoe
obschestvo
"TechnoNICOL",
RU

2012.07.24
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2012.05.25 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasele 17, 19.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

SOLOVIOV
Evghenii, MD

2012.06.01
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2012.04.04 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru următoarele servicii
din clasa 43: "livrarea şi aprovizionarea
cu băuturi alcoolice".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

027298
2010.06.09

3

ZINCENCO
Alexandr, MD
Marcă naţională
Стеклоизол
Stecloizol
029197
2011.05.10

4

Zakrytoe
aktsionernoe
obschestvo
"TechnoNICOL",
RU
Marcă naţională
SOLO
029008
2011.04.06
SOLOVIOV
Evghenii, MD
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1
5

2
Marcă naţională

3
STRĂJESCU
Mihail, MD

4
2011.12.09
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
6
2012.12.18 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2011.10.04.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Mary Kay Inc.,
corporaţie din
statul Delaware,
US

2012.08.15
Împotriva Deciziei
de înregistrare
a mărcii
cu disclamarea
elementelor
verbale

Marcă internaţională HANKOOK TIRE
CO., LTD., KR

2011.06.03
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2012.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2012.06.15 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasa 03, fără
excluderea dreptului exclusiv asupra
elementelor "DESIGN STUDIO".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
2012.12.18 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2011.03.21.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

028084
2010.11.08

6

STRĂJESCU
Mihail, MD
Marcă naţională
MARY KAY
DESIGN STUDIO
029520
2011.07.15
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul
Delaware, US

7

AURORA
IR 988422
2008.09.29

8

HANKOOK TIRE
CO., LTD., KR
Marcă internaţională

MIP METRO
2012.09.24
Group Intellectual Împotriva Deciziei
Property GmbH &
de respingere
Co. KG, DE
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2012.12.18 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.05.30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

RICHTER
2012.09.26
GEDEON NYRT., Împotriva Deciziei
HU
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.12.18 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.06.12.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

RICHTER
2012.09.26
GEDEON NYRT., Împotriva Deciziei
HU
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.12.18 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.06.12.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

IR 1072277
2010.05.14

9

MIP METRO Group
Intellectual Property
GmbH & Co. KG,
DE
Marcă internaţională
GILLIAN
IR 1074456
2011.03.18

10

RICHTER GEDEON
NYRT., HU
Marcă internaţională
ДЖИЛИАН
IR 1074449
2011.03.18
RICHTER GEDEON
NYRT., HU
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1
11

2
Marcă internaţională
Мини штучка

3
Dotchirne
pidpriemstvo
"Konditerska
korporatzia
"Roshen", UA

4
2011.06.03
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
6
2012.12.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2011.01.31 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

IMPERIAL VIN
S.A., MD

2012.06.12
Împotriva
înregistrării mărcii

2012.12.19 1. A înceta procedura de examinare a
contestaţiei.
2. A transmite dosarul în arhivă.

VERAL GRUP
S.R.L., MD

2012.05.02
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.12.19 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.03.03.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Harrington
2012.08.15
Development Inc., Împotriva Deciziei
PA
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.12.19 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.06.15.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

TOTUL PENTRU
COPII S.R.L.,
societate
comercială, MD

2012.12.19 1. Se abrogă Dispozitivul Hotărârii Comisiei
de Contestaţii din 2012.02.28.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2011.06.07.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

IR 1012193
2009.08.05

12

Dotchirne
pidpriemstvo
"Konditerska
korporatzia
"Roshen", UA
Marcă naţională
ВЕЧЕРНИЙ
КИШИНЁВ
028756
2011.03.04

13

GONCEAROV
Leonid, MD
Marcă naţională
ПОЛЯНА
КВАСОВА
028442
2011.01.17

14

VERAL GRUP
S.R.L., MD
Marcă naţională
Prime
028408
2011.01.10

15

Harrington
Development Inc.,
PA
Marcă naţională

2011.11.16
Privind repunerea
în drepturi

026424
2009.12.29

16

TOTUL PENTRU
COPII S.R.L.,
societate
comercială, MD
Marcă naţională

027058
2010.04.28
EREMIA Andrei,
MD
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Pottle Productions
2012.04.17
Inc., a company
Împotriva
duly organized
înregistrării mărcii
and existing under
the laws of the
United States of
America, US

2012.12.19 1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale
din 2012.02.17 şi se respinge cererea
de înregistrare a mărcii nr. depozit 027058
din 2010.04.28, pe numele solicitantului
EREMIA Andrei, MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.
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1
17

2
Marcă internaţională

3
Philip Morris
Brands Sarl, CH

4
2012.04.09
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
6
2012.12.19 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.01.26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

The Absolut
Company
Aktiebolag, SE

2012.08.23
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2012.12.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2012.06.20 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasa 33.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale "TEA", "Country of
Sweden".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

AROMA S.A., MD

2009.12.28
Privind repunerea
în drepturi

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

2012.07.12
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2012.12.20 1. Se repune în drepturi titularul mărcii
nr. 7486 şi se reia procedura de reînnoire.
2. În termen de până la o lună de la
emiterea prezentei hotărâri, titularul va
achita taxa pentru repunerea în drepturi –
100 euro (p. 78 din Taxele pentru servicii
cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774
din 1997.08.13), taxa pentru reînnoirea
valabilităţii certificatului de înregistrare
a mărcii pe o perioadă de 10 ani pentru
o clasă de produse şi servicii – 250 euro
(p. 41 din Hotărârea menţionată) şi taxa
de 50 % din cuantumul taxei pentru
reînnoire – 125 euro pentru acordarea unei
perioade de graţie de 6 luni pentru
reînnoirea valabilităţii certificatului de
înregistrare a unei mărci individuale
(p. 42 din Hotărârea menţionată),
în total – 475 euro.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
2012.12.20 1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 028115 din 2010.11.16.
2. Se respinge revendicarea
contestatarului.
3. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.04.04.
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

PARLIAMENT
PLATINUM BLUE
IR 1059768
2010.11.29

18

Philip Morris Brands
Sarl, CH
Marcă internaţională

IR 1071720
2011.03.14

19

The Absolut
Company
Aktiebolag, SE
Marcă naţională
МОЛДАВСКИЙ
АИСТ
008365
1999.01.21
Nr. certificat 7486
AROMA S.A., MD

20

Marcă naţională

028115
2010.11.16

21

ALMOS-COM
S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Marcă naţională
SONIC
029138
2011.04.21

RENAULT s.a.s.
2012.08.01
societe par
Împotriva
actions simplifiee, înregistrării mărcii
FR

2012.12.20 1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.07.20.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

187

MD - BOPI 1/2013

22

GENERAL
MOTORS LLC,
a limited liability
company organized
and existing under
the laws of the
State of Delaware,
US
Marcă naţională
SONIC
029138
2011.04.21

23

GENERAL
MOTORS LLC,
a limited liability
company organized
and existing under
the laws of the
State of Delaware,
US
Marcă naţională
X-PRESSO
MONSTER

GENERAL
2012.09.13
MOTORS LLC,
Împotriva Deciziei
a limited liability
de respingere
company
totală a cererii de
organized and
înregistrare
existing under the
a mărcii
laws of the State
of Delaware, US

MONSTER
ENERGY
COMPANY,
a Delaware
corporation, US

2012.09.20
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.12.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă parţial Decizia
Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 2012.07.20
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru produsele revendicate în cerere
din clasa 32.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Janssen
Pharmaceutica
NV, BE

2012.09.24
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2012.12.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2012.06.19 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Novartis AG, CH

2012.06.29
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare a
mărcii

2012.12.20 1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1029683 din 2009.11.24.
2. Se acceptă revendicarea contestatarului
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
3. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2011.10.13 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru următoarele produse
din clasa 05: "preparate farmaceutice pentru
utilizare în oncologie".
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

031726
2010.11.05

24

MONSTER
ENERGY
COMPANY,
a Delaware
corporation, US
Marcă internaţională
KAZELIS
IR 1074969
2011.04.06

25

Janssen
Pharmaceutica NV,
BE
Marcă internaţională
SIGNIFOR
IR 1029683
2009.11.24
Novartis AG, CH
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2012.12.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2012.07.20 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru produsele
revendicate din clasa 12.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcilor nr. 11671, nr. 12587,
nr. 19141, nr. 19210, nr. 19241, nr. 19660,
titular UNIVERSAL-FARM S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Cornelia Balan, nr. 075-583-584/2012 din
29.12.2012 privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului UNIVERSALFARM S.R.L., c/f 1003600049081:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 11671 din 24.10.2003, nr. 12587 din 16.12.2002,
înregistrate pe numele titularului UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD, str. Traian nr. 23, bloc 1, ap. 87,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova şi asupra mărcilor nr. 19141 din 06.11.2008, nr. 19210 din
06.11.2008, nr. 19241 din 06.11.2008, nr. 19660 din 06.11.2008, înregistrate pe numele titularului
UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD, str. Mihai Eminescu nr. 50, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcilor nr. 11671 din 24.10.2003, nr. 12587 din 16.12.2002, nr. 19141 din 06.11.2008, nr. 19210
din 06.11.2008, nr. 19241 din 06.11.2008, nr. 19660 din 06.11.2008, inclusiv transmiterea drepturilor
asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. R 5540, titular BUSUIOC S.A., magazin
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Cornelia Balan, nr. 075-582/2012 din
29.11.2012 privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului BUSUIOC S.A,
magazin, c/f 1003600135708:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 5540 din 17.02.1997, înregistrate pe numele titularului
BUSUIOC S.A, magazin, MD, str. N. Zelinski nr. 36, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. R 5540 din 17.02.1997, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău
din 06.12.2012 privind aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 21483, titular Spilne pidpryemstvo
"Vitmark-Ukraina" v formi tovarystva
z obmezhenoyu vidpovidalnistyu
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 06.12.2012 (dosarul nr. 2-418/11)
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 21483 din 13.02.2009, înregistrate pe numele titularului
Spilne pidpryemstvo "Vitmark-Ukraina" v formi tovarystva z obmezhenoyu vidpovidalnistyu, Vysoky
Lane, 22, 65007 Odesa, Ucraina;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. 21483 din 13.02.2009, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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Cu privire la executarea Deciziei Colegiului civil, comercial
şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
din 06.06.2012 privind anularea înregistrării mărcilor
nr. 15907 şi nr. 15908, titular "ALSA COSMETICA" S.R.L.
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii
Supreme de Justiţie din 06.06.2012 privind menţinerea în vigoare a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău
din 15.12.2011, în temeiul art. 21 (1)b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- se anulează înregistrarea mărcilor nr. 15907 din 17.08.2006 şi nr. 15908 din 17.08.2006 şi se
declară nule certificatele de înregistrare a mărcilor eliberate pe numele "ALSA COSMETICA" S.R.L.,
str. Valea Rediului nr. 4, MD-2070, Chişinău, Republica Moldova.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 15328, titular NINA & ASN S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Şapa Ludmila, nr. 085-498/12 din
28.12.2012 privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului NINA & ASN
S.R.L., c/f 1003600037020:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 15328 din 20.04.2005, înregistrată pe numele titularului
NINA & ASN S.R.L., MD, Str. Sprîncenoaia nr. 6/3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
mărcii nr. 15328 din 20.04.2005, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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