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Cronica AGEPI
Simpozionul subregional „Instruirea

şi perfecţionarea în domeniul proprietăţii
intelectuale”

Odată cu dezvoltarea sistemului de proprietate
intelectuală în Republica Moldova a apărut necesitatea
pregătirii cadrelor în domeniu. În acest context Organizaţia
Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), în colaborare cu
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova (AGEPI) şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului din
Republica Moldova, a organizat în perioada 26-28 martie
curent la Chişinău Simpozionul subregional cu genericul
„Instruirea ş i perfecţionarea în domeniul proprietăţii
intelectuale”.

Simpozionul a avut drept scop promovarea celor mai bune
practici de instruire şi educaţie în domeniul proprietăţii
intelectuale, a metodologiei de elaborare a curriculei
universitare şi a programelor de studii în domeniu pentru diferite
niveluri de învăţământ. În deschiderea Simpozionului, un
cuvânt de salut a rostit V. Ţvircun, Ministrul Educaţiei şi
Tineretului al RM. Dorian Chiroşca, Director General al
AGEPI, a menţionat că printre obiectivele actuale principale se
numără elaborarea şi includerea cursului de proprietate
intelectuală în programele de instruire din licee şi universităţi.

La reuniune au participat profesori, lectori, doctoranzi
şi studenţi de la cca 35 de colegii şi universităţi din Republica
Moldova (mun. Chişinău, Cahul, Comrat şi Bălţi), cât şi lectori
universitari de peste hotare (România, Ucraina, Lituania,
Belarus, Rusia).

Participanţii la Simpozion s-au familiarizat cu activitatea
Academiei Internaţionale a OMPI şi au realizat un schimb de
experienţă cu lectori-practicieni din Belarus, Lituania,
România, Rusia şi Ucraina. Dintre comunicările prezentate,
ascultate cu viu interes de participanţ i, menţionăm:
„Importanţa predării proprietăţii intelectuale în cadrul
universităţilor şi altor instituţii de învăţământ superior”;
„Necesităţi stringente şi probleme curente cu care se
confruntă instituţiile academice în procesul de instruire în
domeniul proprietăţii intelectuale”; „Cele mai recente practici
internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul
OMPI” ş.a.

Pe 27 martie reprezentanţii Academiei OMPI s-au întâlnit
cu studenţii de la Academia de Studii Economice a Moldovei,
facultăţile Business şi Administrarea Afacerilor, specia-
litatea Managmentul în PI, Economie Generală şi Drept,
specialitatea Drept Economic. Studenţii s-au familiarizat cu
procesul şi programele de instruire la distanţă la Academia
OMPI. Dna Gao Hang, prodecan la Academia Mondială a
OMPI, a menţionat că instruirea la distanţă este tot mai
solicitată, Academia oferind, o dată pe an, cursuri gratuite
cu caracter general în domeniu. Cursurile specializate şi
cele avansate sunt cu plată, însă pentru rezidenţii ţărilor cu
economie în tranziţie se oferă facilităţi, de care pot benefi-
cia şi studenţii.

La finele simpozionului, pe 28 martie, la Agenţia de
Presă „INFOTAG” a fost organizată o conferinţă de presă
la care au participat: D. Chiroşca, Director General al AGEPI,
S. Zotine, Consultant juridic principal, Direcţia OMPI pentru
unele ţări din Europa şi Asia, I. Bliznets, rectorul Institutului
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Rusia.

Seminar privind protecţia desenelor
şi modelelor industriale

În legătură cu intrarea în vigoare la 1 decembrie 2007 a
Legii privind desenele şi modelele industriale şi necesitatea de a
familiariza persoanele interesate cu noile prevederi ale acestei
Legi, armonizate cu directivele UE, AGEPI a organizat pe 19
martie curent la Universitatea Tehnică a Moldovei seminarul cu
genericul „Aspecte teoretice şi practice ale protecţiei desenelor
şi modelelor industriale în Republica Moldova”.

La lucrările seminarului au participat profesori universitari
şi studenţi din anii III şi V, Facultatea Inginerie şi Management
în Construcţia de Maşini, Catedra Proiectarea şi Fabricarea
Maşinilor Agricole, specialitatea Design industrial.

Dr. S. Leviţchi, director adjunct Departament mărci,
modele şi desene industriale, a adus la cunoştinţa audienţei
legislaţia Republicii Moldova în domeniul protecţiei desenelor
şi modelelor industriale; Al. Şaitan, expert principal Secţia
modele şi desene industriale, a vorbit despre modul de
completare a cererii, cerinţele necesare prezentării
designului şi a elementelor distinctive; L. Sibov, jurist princi-
pal Secţia Legislaţie, a expus în mod detaliat mecanismul de
asigurare a respectării drepturilor privind desenele şi
modelele industriale înregistrate; dr. I. Ţîganaş, director ad-
junct Departament drept de autor şi drepturi conexe, a vorbit
despre protecţia dreptului de autor în Republica Moldova,
cu referire la design-ul industrial.

Comunicările prezentate au fost ascultate cu deosebit
interes de viitorii designeri. Specialiştii de la AGEPI au răspuns
în cunoşt inţă de cauză la întrebări le studenţ i lor ş i
profesorilor, invitându-i pe cei prezenţi să viziteze site-ul
www.agepi.md, unde este stocat un volum considerabil de
informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale.

A XVI-a Sesiune a Comitetului Permanent
OMPI pentru dreptul de autor şi drepturile conexe

În perioada 10-12 martie curent la sediul OMPI, în Geneva,
Elveţia au avut loc lucrările celei de-a XVI-a sesiuni a
Comitetului Permanent pentru dreptul de autor şi drepturile
conexe (SCCR).

Din partea AGEPI la Sesiune a participat Olga Belei,
director Departament drept de autor şi drepturi conexe.

În cadrul sesiunii au fost abordate probleme actuale ale
dreptului de autor, fiind analizate evoluţiile şi perspectivele
de dezvoltare a sistemului internaţional de protecţie a
proprietăţii intelectuale. Au fost puse în discuţie următoarele
întrebări: Protecţia drepturilor organizaţiilor de difuziune;
Protecţia interpretărilor şi a operelor audiovizuale; Excepţii
şi limitări ale dreptului de autor; Arbitrajul şi medierea în
domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe.

Participanţii la sesiune au discutat posibilitatea definiti-
vării proiectului Tratatului în domeniul drepturilor organiza-
ţiilor de difuziune, în corespundere cu conceptul elaborat în
cadrul Sesiunii speciale a SCCR, desfăşurate în perioada
18-22 iunie 2007. În acest sens s-a relatat că dezvoltarea
Internetului şi a tehnologiilor informaţionale presupune înche-
ierea unui Acord final privind dreptul organizaţiilor de difu-
ziune şi al celor de retransmitere prin cablu. Tergiversarea
adoptării unui act în acest sens ar favoriza creşterea
pirateriei semnalelor odată cu dezvoltarea tehnologiilor
informaţionale. De asemenea, s-a conturat poziţia statelor
participante de a include prevederi referitoare la asigurarea
dreptului de autor şi a drepturilor conexe pe Internet,
împotriva pirateriei web, care ia amploare.

S-a convenit ca problema Tratatului privind radio-
difuziunile să rămână pe ordinea de zi a SCCR cu posibilitatea
organizării unei conferinţe diplomatice în urma determinării
obiectivelor, scopului specific şi a obiectului protecţiei.

În ceea ce priveşte excepţiile şi limitările, grupul de state
Chile, Brazilia, Nicaragua ş i Uruguay a prezentat o
metodologie care are drept scop extinderea acestora în
sistemele de drept naţionale.

În cadrul Sesiunii s-a desfăşurat o masă rotundă cu
genericul „Limitările şi excepţiile dreptului pentru biblioteci
ş i instituţii de învăţământ”, organizată de Federaţia
Internaţională a asociaţiilor bibliotecilor cu suportul Fundaţiei
„eIFL.net” (Informaţia Electronică pentru biblioteci). Discuţiile
au vizat extinderea formatelor de lucru pentru biblioteci şi
instituţii de învăţământ de la suporturile materiale la cele
electronice, precum şi crearea posibilităţilor adecvate pentru
persoanele cu dizabilităţi vizuale.



(

CUPRINS

Informaţie generală ................................................................ 5
I . Invenţii ................................................................................. 7

BB1A Cereri de brevet de invenţie ..................................... 13
FF4A Brevete de invenţie acordate ..................................... 17
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
la 2008.02.29 ....................................................................... 43

II. Soiuri de plante ....................................................... 45
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă ................... 47

III. Modele de utilitate ............................................................. 49
BB1K Cereri de înregistrare .............................................. 56
FF4K Modele de utilitate înregistrate............................. 59
FG4K Lista certificatelor de înregistrare
a modelelor de utilitate eliberate la 2008.02.29.................63

IV. Mărci ................................................................................... 65
Cereri de înregistrare ........................................................... 68
Lista mărcilor înregistrate ................................................... 130
Lista mărcilor reînnoite ....................................................... 135

V. Denumiri de origine a produselor ......................................
VI. Design industrial (Desene şi modele

industriale) ....................................................................... 139
BA1L Cereri de înregistrare .............................................. 143
FG4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale
eliberate în februarie 2008 ................................................. 187
ND4L Lista desenelor şi modelelor
industriale reînnoite ............................................................ 188
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite  în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare internaţională ............................................ 189
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea claselor CIDMI ................................... 193
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga ................................................ 197

VII. Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie ale obiectelor de
proprietate industrială ..................................................... 199
Lista modificărilor ............................................................  200
Lista contractelor de cesiune ..........................................  202
Lista contractelor de licenţă ....................................... 203
Lista contractelor de gaj ..................................................  204
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse .......  205
KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a
încetat înainte de termen (cu dreptul de restabilire) ........ 205
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a
încetat înainte de termen (fără dreptul de restabilire) ..... 206
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a expirat ...........................................................................  208
FA9K Lista cererilor de înregistrare a modelului
de utilitate retrase ............................................................  208
MM4K Decăderi din drepturile ce decurg
din certificatul de înregistrare a modelului
de utilitate prin neachitarea taxelor .................................  208
Lista cererilor de înregistrare a mărcii retrase ................  209
Lista cererilor de înregistrare a mărcii radiate ................  209
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în trimestrul II 2008 ..............................................  209
Lista mărcilor anulate ......................................................  213
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea
taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare
a desenelor/modelelor industriale ....................................  215
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/
modelelor industriale al căror termen de valabilitate
a expirat (inclusiv termenul de graţie) .............................  215
Lista eratelor ....................................................................  216

VIII. La Comisia de Apel a AGEPI ......................................... 217
IX. Decizii ale instanţelor judecătoreşti .................................
X. Monitor ..................................................................................
XI. Materiale de informare din domeniul proprietăţii

intelectuale ............................................................................

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL+

A p a r e
din octombrie 1993

Nr. 3

31 martie 2008

Agenţia de Stat
pentru

Proprietatea Intelectuală
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1

Director General 44-32-53, 40-05-01

Vicedirector general 40-05-02

Centrala 40-06-07

40-06-08

Departamentul Inven\ii, Soiuri
de Plante [i Modele de Utilitate 40-05-10

Departamentul M=rci,
Modele [i Desene Industriale 40-05-30

Departamentul Juridic 40-05-60

Departamentul Informatic= [i Regie 40-05-70

Departamentul Promovare [i Editur= 40-05-80

Colegiul de redac\ie 40-05-87

40-05-88

40-05-89

44-01-19

URL: www.agepi.md

e-mail: office@agepi.md MD

© AGEPI, 2008

Chi[in=u, Republica Moldova

3



4

MD - BOPI 3/2008

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация ............................................................. 5
I . Изобретения ....................................................................... 7

BB1A Заявки на изобретения ........................................... 13
FF4A Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов ............................................. 17
FG4A Перечень патентов на изобретения, выданных
2008.02.29 .......................................................................... 43

II. Сорта растений ................................................................ 45
BZ9E Заявки на патенты на сорта растений ................ 47

III. Полезные модели ............................................................ 49
BB1K Заявки на регистрацию .......................................... 56
FF4K Зарегистрированные полезные
модели ................................................................................ 59
FG4K Перечень выданных свидетельств о регистрации
полезных моделей 2008.02.29 .......................................... 63

IV. Товарные знаки ................................................................ 65
Заявки на регистрацию товарных знаков ....................... 68
Перечень зарегистрированных товарных
знаков ............................................................................... 130
Перечень продленных товарных знаков ......................... 135

V. Наименования мест происхождения
товаров .................................................................................

VI. Промышленные рисунки и модели ........................... 139
BA1L Заявки на регистрацию ......................................... 143
FG4L Перечень свидетельств о регистрации промышлен-
ных рисунков и моделей,
выданных в феврале 2008 г. .......................................... 187
ND4L Перечень продленных промышленных рисунков
и моделей ......................................................................... 188
FG4L Нумерационный указатель промышленных
рисунков и моделей, зарегистрированных
в Республике Молдова в соответствии
с Гаагским соглашением .................................................. 189
FG4L Системный указатель промышленных рисунков
и моделей, зарегистрированных
в Республике Молдова в соответствии
с Гаагским соглашением .................................................. 193
ND4L Перечень промышленных рисунков
и моделей, продленных в Республике Молдова
согласно Гаагскому соглашению .................................... 197

VII. Изменения в юридическом статусе
заявок и охранных документов .................................. 199
Перечень изменений .....................................................  200
Перечень договоров об уступке .................................  202
Перечень  лицензионных договоров ...........................  203
Перечень договоров о залоге ....................................... 204
FC9A Перечень отклоненных заявок на изобретение ..  205
KA4A Перечень патентов на изобретение, срок действия
которых истек (с правом восстановления) ................  205
MM4A Перечень патентов на изобретения, срок
действия которых истек (без права восстановления) ...  206
MK4A  Перечень патентов на изобретение, срок
действия которых истек ................................................. 208
FA9K Перечень отозванных заявок на регистрацию
полезной модели ............................................................  208
ММ4К Утеря прав на свидетельство о регистрации
полезной модели в связи с неуплатой такс ...............  208
Перечень отозванных заявок на товарный
знак ..................................................................................  209
Перечень исключенных заявок на товарный
знак ..................................................................................  209
Перечень товарных знаков, срок действия которых
истекает во II квартале 2008 г. ..................................... 209
Перечень аннулированных товарных знаков ............  213
MG4L Утеря прав из-за неуплаты такс за выдачу
свидетельства о регистрации промышленного
рисунка ...........................................................................  215
МК4L Перечень свидетельств о регистрации
промышленных рисунков и моделей, срок действия
которых истек (включая льготный период) .................  215
Перечень поправок ........................................................ 216

VIII. Апелляционная комиссия AGEPI ................................. 217
IX. Решения судебных инстанций ..........................................
X. Monitor ..................................................................................
XI. Информационные материалы из области

интеллектуальной собственности ...................................

CONTENTS

General information ................................................... 5
I. Inventions ................................................................. 7

BB1A Patent applications
for invention ............................................................. 13
FF4A Granted patents for invention ......................... 17
FG4A List of patents for invention
issued on 2008.02.29 .............................................. 43

II. Plant varieties .........................................................45
BZ9E Plant variety patent applications .................. 47

III. Utility models ...........................................................49
BB1K Applications for registration ........................... 56
FF4K Registered utility models ................................ 59
FG4K List of utility model certificates
issued 2008.02.29.................................................. 63

IV. Trademarks ..............................................................65
Applications for registration ..................................... 68
List of registered trademarks .................................  130
List of renewed trademarks .................................... 135

V. Appellations of origin ..................................................
VI. Industrial designs .................................................139

BA1L Applications on registration ......................... 143
FG4L List of  industrial design certificates
issued in February 2008 ......................................... 187
ND4L List of renewed industrial designs ................ 188
FG4L Numerical index of industrial designs
registered in the Republic of Moldova
according to the Hague Agreement ....................... 189
FG4L Subject index of industrial designs
registered in the Republic of Moldova
according to the Hague Agreement ....................... 193
ND4L List of industrial designs renewed
in the Republic of Moldova according
to the Hague Agreement ........................................ 197

VII. Amedments in the legal status
of applications and titles of protection ................199
List of amendments ..............................................  200
List of cession contracts ........................................  202
List of license contracts ........................................  203
List of gage contracts ...........................................  204
FC9A List of rejected patent applications ............ 205
KA4A List of invalid patents for invention
(with the right of revalidation) ..............................  205
MM4A List of invalid patents for invention
(without the right of revalidation) ........................  206
MK4A List of expired patents for inventions ........  208
FA9K List of withdrawal utility model
applications ..........................................................  208
MM4K Forfeiture of rights deriving from nonpay-
ment of fees for a utility model certificate ..........  208
List of withdrawal trademarks ................................ 209
List of erased trademarks applications ................  209
List of trademarks validity of which expires
in the II quarter 2008 ...........................................  209
List of cancelled trademarks ................................  213
MG4L Forfeiture of rights owing to nonpayment
of fees for issue a certificate on industrial
design registration ................................................  215
MK4L List of industrial design certificates
the term of validity of which expired (including
the grace period) ..................................................  215
Errata ....................................................................  216

VIII. Appeals Board of AGEPI ...................................... 217
IX. Court decisions ...........................................................
X. Monitor .........................................................................
XI. Intellectual property information

materials ......................................................................



5

MD - BOPI 3/2008

Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale

sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate, mărcilor, denumirilor de origine
a produselor, desenelor şi modelelor industriale.

Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale,

acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea propagării

obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

General Information
The Official Bulletin of Industrial Property contains different information.

Special sections are destined for the inventions, plants varieties, utility models, trademarks,
appellations of origin of goods, industrial designs.

Users of this information will be able to follow the juridical regimen of the applications requiring
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin there are published
official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards

in the industrial property field etc.
The Bulletin offers on the favorable conditions the publicity space for all the interested persons

with the purpose of propagation of the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную информацию.
Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, полезных моделей,

товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, промышленных рисунков и моделей.
Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на охрану промышленной

собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике Молдова объектов промышлен-
ной собственности. Бюллетень включает систематизированные ежемесячные и полугодовые указате-

ли. В бюллетене публикуются официальные документы, положения, международные конвенции,
двусторонние соглашения, нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.

Бюллетень на своих страницах  предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,

другой деятельности.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2007)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BW Botswana
BX Biroul de Mărci

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

CG Congo
CH Elveţia
CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele  Capului

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EA Oficiul Eurasiatic

de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
EM Oficiul de Armonizare

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

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

Insulele Sandvici de
Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
I B Biroul Internaţional al

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

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

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine

PK Pakistan
PL Polonia
P T Portugalia
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
RS Serbia
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
S I Slovenia
S K Slovacia
S L Sierra Leone
S M San-Marino
S N Senegal
S O Somalia
S R Suriname
S T Sao Tomée

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

şi Caicos
T D Ciad
T G Togo
T H Thailanda
TJ Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
T V Tuvalu
T W Taiwan

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
U A Ucraina
U G Uganda
U S Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
W S Samoa
Y E Yemen
ZA Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există

SU Uniunea Sovietică
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele
               de invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificată şi completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996,
nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 294-XV din 28.07.2004
şi nr. 205-XVI din 28.07.2005.

În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea, calitatea
de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă, dacă este nouă,
rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.

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

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

The legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law on
Patents for Invention No. 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the laws No. 788-XII

of March 26, 1996, No. 1079-XIV of June 23, 2000, No. 1446-XV of November 08, 2002, No. 469-XV
of November 21, 2003, No. 294-XV of July 28, 2004 and No. 205-XVI of July 28, 2005.

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 in industrial
property, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents provided
in Art. 10(2), (3) of the Law.

In the Section are published data concerning the filed patent applications, the granted patents for
inventions and patents issued in accordance with the national procedure.

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона о
патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного и дополненного законами

№ 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г.,
№ 469-XV от 21.11.2003 г., № 294-XV от 28.07.2004 г. и № 205-XVI от 28.07.2005 г.

В соответствии с этим Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приори-
тет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-
способно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.

Заявка на выдачу патента подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя в области промышленной собственности и должна содер-
жать документы, предусмотренные в ст. 10(2), (3) данного Закона.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, об изобретениях, по которым
приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на изобретения согласно национальной
процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Numărul brevetului
Number of the patent
Номер патента

(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the type 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 SТ. 16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea cererii/brevetului
Information on the correction of the application/patent specification
Информация об исправлениях, внесенных в заявку/патент

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

(22) Data depozitului
Filing date of the application
Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare
Number of the priority application
Номер приоритетной заявки

(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the priority application, code in accordance with WIPO Standard ST. 3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: BOPI number, year
Дата публикации заявки: номер BOPI и год

(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: numărul BOPI, anul
Date of publication of patent granting decision: BOPI number, year
Дата публикации решения о выдаче патента: номер BOPI и год

(47) Data eliberării brevetului
Date of issuance of patent
Дата выдачи патента

(48) Data publicării cererii corectate/brevetului corectat
Date of publication of the corrected application/patent specification
Дата публикации скорректированной заявки/скорректированного патентного документа
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(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei
Title of the invention
Название изобретения

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat
Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has been
divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ

(71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the applicant(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the inventor(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя изобретателя (изобретателей), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială
Name of the representative in industrial property
Имя представителя в области промышленной собственности

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of introducing the national procedure under the PCT
Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data
International application (regional or under the PCT): number and filing date
Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data
International publication (regional or under the PCT): number and publication date
Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)
Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, code
of the country)
Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение вида документа, номер документа, код
страны)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the document,
application filing date, code of the country)
Приоритетные данные заявок, зарегистрированных в патентном ведомстве бывшего СССР
(номер документа, дата подачи заявки, код страны)
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A NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII
HUMAN  NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMIN G  OPERATIONS.
TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И МЕТАЛЛУРГИЯ

D TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ПАТЕНТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, neexaminată
– 1 st level of publication: published patent application, unexamined
– пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на
изобpетение

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text,
desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt

– patent application for invention published with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of
the text, drawings or chemical formulas included in the title-page

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

A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi
desene

– patent application for invention published with corrections or modifications of any part of description, claims
and drawings

– заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и чертежей

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

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

– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента  на
изобpетение (пpименяется в публикациях, если документ с кодом А не был опубликован)

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



11

MD - BOPI 3/2008INVENŢII

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

– 2 nd level of publication: published, examined patent application (A published)
– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на
изобpетение (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за публикациями с кодом А)

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

– 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 not published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, если документ с
кодом В1, В2 не был опубликован)

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie (se aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codurile B1, B2)

– 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, котоpые следуют
за публикациями с кодом В1, В2)

C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text, desene sau
formule chimice cuprinse în pagina de capăt a documentului

– delivered patent specification with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text,
drawings or chemical formulas included in the title-page

– патент на изобретение с изменениями или исправлениями библиографических данных, частичными
изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных в титульный лист документа

C9 – brevet de invenţie eliberat, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi desene
– delivered patent specification, reprinted with corrections or modifications of any part of a description, claims

and drawings
– выданный патент на изобретение, перепечатанный с исправлениями или изменениями какой-либо части
описания, формулы изобретения и чертежей

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

– 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (A not published)

– втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документ с кодом
А не был опубликован)

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

– 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (A published)

– втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом А)

G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie eliberat pe răspunderea solicitantului, fără exa-
minarea în fond (se aplică pentru publicare când documentul cu codurile F1, F2 n-a fost publicat)

– 3 rd level of publication: patent specification granted at the applicant’s responsibility, without substantive
examination (F1, F2 not published)

– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документ с кодом
F1, F2 не был опубликован)

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

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

– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом F1, F2)
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патенты на изобретения

FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for inventions
Заявки на патенты на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патента

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly)
Нумерационный указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения   о выдаче  патентов
(полугодовой)

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)
Subject index of granted patents for inventions (half-yearly)
Систематический указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о выдаче  патентов
(полугодовой)

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawal patent applications
Перечень отозванных заявок на патент

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of rejected patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of granted parents for inventions
Перечень выданных патентов на изобретения

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (cu dreptul de restabilire)
List of invalid patents for inventions (with the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек (с правом восстановления)

MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for inventions
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (fără dreptul de restabilire)
List of invalid patents for inventions (without the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек (без права восстановления)

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение

NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретение

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING

INVENTIONS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
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        BB1A Cereri de brevet / 
Patent applications / 
Заявки на изобретения 

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie în 
condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea privind brevetele de invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 

1995. Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă, se 
află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra 
cost.  

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova 
este parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibli-
ografice, rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.  

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul eurasia-
tic, la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Breve-
te (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele bibliografice, rezumatul şi 
desenele, după caz. Buletinul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.  

Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în PCT 
GAZETTE, şi descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află în biblioteca AGEPI, acce-
sibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost. 

ublication of patent applications in the BOPI provides for the applicant a provisional protection in 
accordance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461-XIII of May 18, 1995. De-

scriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are 
available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for 
payment of an additional fee.  

Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is party, 
are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes bibliographic data, abstracts 
and drawings, if necessary. The weekly is available for public in the AGEPI library.  

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent 
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bul-
letin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. 
The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library.  

Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in PCT GA-
ZETTE and descriptions of the Eurasian applications and patents for inventions are present in the AGEPI 
library, available to the public and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an 
additional fee. 

убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на усло-
виях, предусмотренных в ст. 26 Закона о патентах на изобретения № 461-ХIII от 18 мая  1995 г.  

Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в BOPI, нахо-
дятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть 
заказаны их копии. 

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются на англий-
ском языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертеж.  Еженедельник общедоступен в библиотеке AGEPI.  

Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной 
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в 
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.  

Описания к международным заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликова-
ны в РСТ GAZETTE, и описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в биб-
лиотеке  AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны 
их копии. 
 
 

P

P

П
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(21) a 2007 0287 (13) A 
(51) Int. Cl.:  C02F 3/28 (2006.01) 
                         C02F 3/34 (2006.01) 
(22) 2006.04.27 
(31) 0551092 
(32) 2005.04.27 
(33) FR 
(85) 2007.10.26 
(86) PCTFR2006050392, 2006.04.27 
(87) WO 2006/114552 A2, 2006.02.11 
(71) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE, FR 
(72) TORRIJOS, Michel, FR; MOLETTA, René, 

FR; THANIKAL, Joseph, V., IN; BERNET, Ni-
colas, FR 

(74) MARGINE Ion  
(54) Procedeu de epurare a apelor reziduale 

într-un reactor anaerob  
(57) Invenţia se referă la un procedeu de epurare a 

apelor reziduale într-un reactor anaerob (1), 
în care microorganismele sunt fixate pe su-
porturi, totodată suporturile formează un strat 
imobil, fixat în una din părţile (4, 5) reactoru-
lui. 
Procedeul se caracterizează prin aceea că la 
colmatarea reactorului, cel puţin parţial, el se 
curăţă prin suspendarea temporară a suportu-
rilor. Avantajul procedeului constă în aceea că 
la etapa iniţială de demarare a reactorului mă-
rirea încărcăturii se produce într-un timp de 
retenţie hidraulică scurt şi constant.  
 

  Revendicări: 15 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Process for purifying effluent in anaerobic 
reactor 

(57) The invention relates to a process for purifying 
effluent in anaerobic reactor (1), in which the 
microorganisms are held by supports, the 
supports forming an immovable bed which is 
fixed in a part (4, 5) of the reactor. 
The process is characterized in that the reac-
tor is backwashed once it has been at least 
partially clogged, by temporarily suspending 
the supports. Advantageously, the process 
comprises an initial step for starting the reac-
tor, during which the load of the reactor is in-
creased with a short and constant hydraulic 
residence time. 

 
  Claims: 15 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54) Способ очистки сточных вод в ана-
эробном реакторе 

(57) Изобретение относится к способу очистки 
сточных вод в анаэробном реакторе (1), в 
котором микроорганизмы фиксированы на 
носителях, при этом носители формируют 
неподвижный слой, закрепленный в одной 
из частей (4, 5) реактора.  
Способ характеризуется тем, что при заи-
ливании реактора, хотя бы частично, его 
очищают путем перевода носителей во 
временное взвешенное состояние. Пре-
имущество способа состоит в том, что при 
первоначальном этапе запуска реактора 
увеличение загрузки проводится при ко-
ротком и постоянном времени гидравличе-
ского замедления. 
 
П. формулы: 15 
Фиг.: 8 

 
  
 
 
(21) a 2006 0226 (13) A 
(51) Int. Cl.:  C04B 26/06 (2006.01) 
                         C04B 14/42 (2006.01) 
                         C04B 16/06 (2006.01) 
(22) 2006.09.12 
(71)(72) GHEBEŞT Iurii, MD; GHEBEŞT Irina, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Compoziţie de finisare 
(57) Invenţia se referă la materiale de construcţie 

şi poate fi utilizată la lucrările de finisare a 
clădirilor şi edificiilor, precum şi a suprafeţelor 
oricăror construcţii şi articole. 
Compoziţia de finisare conţine în calitate de 
liant organic lac poliacrilic, iar în calitate de 
umplutură fibroasă − fibră de sticlă tocată 
şi/sau fibră de polipropilenă în următorul ra-
port al componentelor, % mas.: 

lac poliacrilic 70…90 
umplutură fibroasă 10…30. 

 
Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Finishing composition 
(57) The invention relates to the building materials 

and may be used in the final finishing of build-
ings and structures, as well as surfaces of any 
constructions and articles. 
The finishing composition comprises as or-
ganic binder polyacrylic lacquer, and as fiber-
fill − chopped glass fibre and/or polypropylene 
fibre in the following component ratio, mass 
%: 

polyacrylic lacquer 70…90 
fiberfill 10…30. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Отделочная композиция 
(57) Изобретение относится к строительным 

материалам и может быть использовано 
при конечной отделке зданий и сооруже-
ний, а также поверхностей любых конст-
рукций и изделий. 
Отделочная композиция содержит в каче-
стве органического связующего полиакри-
ловый лак, а в качестве волокнистого на-
полнителя − рубленое стекловолокно 
и/или полипропиленовое волокно при сле-
дующем соотношении компонентов, масс. 
%: 

полиакриловый лак 70…90 
волокнистый наполнитель 10…30. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(21) a 2006 0211 (13) A 
(51) Int. Cl.:  F24H 1/00 (2006.01) 
                         F24H 1/44 (2006.01) 
(22) 2006.09.21 
(71)(72) BOLDIŞOR Anatol, MD 
(54) Cazan pe gaz de încălzit apă 
(57) Invenţia se referă la termotehnică, în special 

la cazane pentru încălzirea încăperilor de lo-
cuit. 
Cazanul pe gaz de încălzit apă conţine un 
corp cu cămaşă de apă, un focar cu arzător, 
dotat cu un sistem automat de control al flăcă-
rii, o conductă de aer pentru focar, un canal 
de fum orizontal, racorduri de admisiune a 
apei reci şi de evacuare a apei fierbinţi şi 
schimbătoare de căldură cu ţevi, în interiorul 
cărora sunt amplasate alte schimbătoare de 
căldură cu ţevi cu diametrul mai mic. Schim-
bătoarele de căldură cu ţevi cu diametrul mai 
mic, amplasate în focar şi în canalul de gaze 

arse, intensifică schimbul de căldură şi majo-
rează randamentul cazanului. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Gas-fired hot-water boiler 
(57) The invention relates to the heat engineering, 

especially to boilers for heating of living 
spaces. 
The gas-fired hot-water boiler comprises a 
body with water jacket, a furnace with burner, 
equipped with an automatic flame control sys-
tem, an air conduit for the furnace, a horizon-
tal smoke flue, cold water inlet and hot water 
outlet branch pipes and tubular heat ex-
changers, inside which there are placed other 
tubular heat exchangers with a smaller diame-
ter of the tubes. The heat exchangers with a 
smaller diameter of the tubes, placed into the 
furnace or into the gas conduit, intensify the 
heat exchange and increase the efficiency. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Газовый водогрейный котел 
(57) Изобретение относится к теплотехнике, в 

особенности к котлам для обогрева жилых 
помещений. 
Газовый водогрейный котел содержит кор-
пус с водяной рубашкой, топку с горелкой, 
снабженной автоматической системой кон-
троля пламени, воздуховод для топки, го-
ризонтальный дымоход, патрубки для по-
дачи холодной и отвода горячей воды и 
трубчатые теплообменники, внутри кото-
рых расположены другие трубчатые теп-
лообменники с меньшим диаметром труб. 
Теплообменники с меньшим диаметром 
труб, расположенные в топке и в газоходе, 
усиливают теплообмен и увеличивают КПД 
котла.  

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 3 
 
 
(21) a 2006 0195 (13) A 
(51) Int. Cl.:  G06T 1/40 (2006.01) 
(22) 2006.07.24 
(71)(72) MARDARE Igor, MD; LABUNEŢ Alexandru, 

MD 
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(54) Procesor intelectual pe bază de memorie 
asociativă pentru restabilirea imaginilor 
(variante) 

(57)   Invenţia se referă la domeniul reţelelor neu-
ronale şi poate fi aplicată la restabilirea şi 
perceperea imaginilor. 
Procesorul intelectual pe bază de memorie 
asociativă pentru restabilirea imaginilor, con-
form primei variante, este constituit dintr-o 
memorie asociativă Hopfield, o reţea neuro-
nală Kohonen şi memorie de tip von 
Neumann. Conform variantei a doua, proce-
sorul este constituit din memorie asociativă 
Hopfield şi o succesiune nouă de reţele 
perceptron espander. Conform variantei a 
treia, procesorul este constituit din memorie 
asociativă Hopfield şi o nouă succesiune de 
reţele perceptron espander – memorie asoci-
ativă Hopfield. Conform variantei a patra, 
procesorul este constituit dintr-o memorie 
asociativă Hopfield şi un nou perceptron 
compander. 
Rezultatul invenţiei constă în restabilirea şi 
perceperea imaginilor.  

      
  Revendicări: 4 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Intelligent processor on base of associa-
tive memory for image reconstruction 
(variants) 

(57) The invention relates to the field of neural 
nets and may be applied for reconstruction 
and recognition of images. 
The intelligent processor on base of associa-
tive memory for image reconstruction, ac-
cording to the first variant, consists of the 
Hopfield associative memory, the Kohonen 
neural net and the van Neumann memory. 
According to the second variant, the proces-
sor consists of the Hopfield associative 
memory and a new succession of perceptron 
espander nets. According to the third variant, 
the processor consists of the Hopfield asso-
ciative memory and a new succession of  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perceptron espander nets − Hopfield asso-
ciative memory. According to the fourth vari-
ant, the processor consists of the Hopfield 
associative memory and a new perceptron 
compander. 
The result of the invention consists in the im-
age reconstruction and recognition. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

 
(54) Интеллектуальный процессор на базе 

ассоциативной памяти для восстанов-
ления изображений (варианты) 

(57)   Изобретение относится к области нейрон-
ных сетей и может быть использовано для 
восстановления и распознавания изобра-
жений. 
Интеллектуальный процессор на базе ас-
социативной памяти для восстановления 
изображений, по первому варианту, со-
стоит из ассоциативной памяти Хопфилда, 
нейронной сети Кохонена и памяти фон 
Неймана. Согласно второму варианту, 
процессор состоит из ассоциативной па-
мяти Хопфилда и новой последователь-
ности сетей персептрон эспандер. Соглас-
но третьему варианту, процессор состоит 
из ассоциативной памяти Хопфилда и но-
вой последовательности сетей персептрон 
эспандер – ассоциативная память Хоп-
филда. Согласно четвертому варианту, 
процессор состоит из ассоциативной па-
мяти Хопфилда и нового персептрон ком-
пандера.    
Результатом изобретения является вос-
становление и распознавание изображе-
ний. 

     
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 6 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Изобретения, по которым приняты 
решения о выдаче патентов 

 
ricare persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau 
în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării pentru  

neîndeplinirea, cel puţin, a uneia dintre condiţiile prevăzute în art. 4-8 din Legea privind brevetele de 
invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995. 
 
 

ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of full or partial 
revocation of any decision to grant a patent within six months as from the date of publication if at 

least one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Invention No. 461-XIII of  
May 18, 1995 has not been met. 
 
 

юбое заинтересованное лицо вправе подать в AGEPI в письменном виде  мотивированное 
ходатайство о полном или частичном аннулировании решения о выдаче патента в течение 

6 месяцев с даты публикации, если не было выполнено, по меньшей мере, одно из условий, 
предусмотренных статьями 4-8 Закона  о патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г. 
 

O 

A 

Л 
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(11)    3525 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A23L 1/09 (2006.01) 
                         A23L 1/221 (2006.01) 
                         A23L 2/60 (2006.01) 
                         C13D 3/12 (2006.01) 
(21) a 2007 0307 
(22) 2007.11.07 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMEN-

TARE, MD 
(72)  POPEL Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, 

MD; PÎRGARI Elena, MD; COLESNICENCO 
Alexandra, MD; BUTNARI Vladimir, MD; 
PUJAILO Evdochiea, MD; DRAGANOVA Ele-
na, MD 

(74) ŞURGALSCHI Ecaterina  
(54) Procedeu de obţinere a extractului de 

Stevia rebaudiana Bertoni 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la un procedeu de obţinere a extractu-
lui de stevie. 
Procedeul, conform invenţiei, include mărunţi-
rea frunzelor uscate până la dimensiunile de 
3…7 mm, amestecarea cu apă în raport res-
pectiv de 1:(8…15), infuzarea la temperatura 
de 80…85oC până la un conţinut de substanţe 
uscate în extract de 7,0…10,0% mas., sepa-
rarea extractului, tratarea  acestuia cu acid ci-
tric până la un pH de 3,2…4,0, cărbune acti-
vat în doză de 21…35 g/L cu agitarea şi men-
ţinerea ulterioară în decurs de 2…3 ore, cu 
soluţie de 5% de gelatină în doză de 6,8…7,0 
g/L şi suspensie de bentonit de 5% în doză de 
0,10…1,75 g/L la agitare cu menţinerea ulte-
rioară în decurs de 0,3…0,5 ore, filtrarea 
printr-un strat de perlit sau kieselgur şi con-
centrarea până la un conţinut de substanţe 
uscate de 48…50% mas.  

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for Stevia rebaudiana Bertoni ex-
tract obtaining 

(57) The invention refers to the food industry, 
namely to a process for stevia extract 
obtaining. 
The process, according to the invention, 
includes chopping of dry leaves up to 3...7 
mm, mixing with water in the ratio of 1:(8...15) 
respectively, infusion at the temperature of 
80...85°C up to a content of dry substances in 
the extract of 7.0...10.0 mass %, separation of 
extract, treatment thereof with citric acid up to 
a pH of 3,2...4,0, activated coal in a dose of 
21...35 g/L with subsequent mixing and curing 
during 2...3 hours, 5% gelatine solution in a 
dose of 6,8...7,0 g/L and 5% bentonite 

suspension in a dose of 0,10...1,75 g/L at 
mixing with subsequent curing during 0,3...0,5 
hours, filtration through a layer of perlite or 
kieselguhr and concentration up to a content 
of dry substances of 48...50 mass %. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения экстракта Stevia 
rebaudiana Bertoni 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу полу-
чения экстракта стевии. 
Способ, согласно изобретению, включает 
измельчение сухих листьев до 3…7 мм, 
смешивание с водой в соотношении 
1:(8…15) соответственно, настаивание при 
температуре 80…85оС до содержания 
сухих веществ в экстракте 7,0…10,0 
масс.%, отделение экстракта, его 
обработку лимонной кислотой до рН 
3,2…4,0 активированным углем в дозе 
21…35 г/л с последующим перемеши-
ванием и выдержкой в течение 2…3 часов 
5%-ным раствором желатина в дозе 
6,8…7,0 г/л и 5%-ной суспензией бен-
тонита в дозе 0,10…1,75 г/л при пере-
мешивании с последующей выдержкой в 
течение 0,3…0,5 часа, фильтрацию через 
слой перлита или кизельгура и концен-
трирование до содержания 48…50 масс.% 
сухих веществ. 

 
 П. формулы: 3 
 
 
(11) 3526 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/00 (2006.01) 
                         A61K 36/87 (2006.01) 
                         A61K 131/00 (2006.01) 
                         A61P 41/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0139 
(22) 2007.05.16 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  GHICAVÎI Victor, MD; OSTROFEŢ Constan-
tin, MD; NEMERENCO Octavian, MD 

(54) Metodă de prevenire a procesului ade-
renţial intraabdominal postoperator 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgie şi poate fi utilizată în scop de preve-
nire a procesului aderenţial intraabdominal 
după intervenţiile chirurgicale cavitare. 

  Esenţa invenţiei constă în aceea că după in-
tervenţia chirurgicală, până la efectuarea 
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laparorafiei se administrează în cavitatea peri-
toneală 2…8 ml de ulei nerafinat steril din 
seminţe de struguri. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method of preventing the postoperative 

intraabdominal commissural process 
(57) The invention refers to medicine, in particular 

to surgery and may be used with a view to 
prevent the intraabdominal commissural 
process after abdominal surgical inter-
ventions. 
Summary of the invention consists in that 
after the surgical intervention before carrying 
out the laparoraphy there are administered 
into the peritoneal cavity 2…8 ml of sterile 
unrefined grapestone oil. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод предотвращения послеопера-
ционного внутрибрюшного спаечного 
процесса 

(57) Изобретение относится к медицине, в час-
тности к хирургии, и может быть исполь-
зовано в целях предотвращения вну-
трибрюшного спаечного процесса после 
полостных  хирургических операций.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
после хирургического вмешательства, до 
выполнения лапарорафии в перитонеаль-
ную полость вводят 2…8 мл стерильного 
нерафинированного масла из семян вино-
града. 
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3527 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61D 7/00 (2006.01) 
                         A61K 49/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0127 
(22) 2007.05.03 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  GRANCIUC Gheorghe, MD; GUDUMAC Va-
lentin, MD; NASTAS Ion, MD 

(54) Metodă de inducere a parodontitei 
(57) Invenţia se referă la medicina experimentală şi 

poate fi utilizată pentru inducerea proceselor 
patologice în parodonţiu, cercetarea patoge-
nezei maladiei, elaborarea metodelor de tra-
tament şi monitorizarea eficacităţii lor.  

Esenţa invenţiei constă în administrarea ani-
malului de laborator per os, zilnic, în doză de 
100 ml/kg de masă corporală, timp de 4 săp-
tămâni a unui amestec ce conţine clorură de 
amoniu, dietilditiocarbamat de sodiu, zaharo-
ză, bulion de vită şi apă distilată în următorul 
raport al componentelor, la 100 ml:   
clorură de amoniu, g                           2,5…3,5 
dietilditiocarbamat de sodiu, g        0,01…0,02  
zaharoză, g                         14,0…18,0  
bulion de vită, g                              10,0…15,0  
apă distilată, ml                                      restul. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of periodontitis induction 
(57) The invention refers to the experimental 

medicine and may be used for induction of 
pathologic processes in parodontium, inves-
tigation of disease pathogeny, elaboration of 
treatment modes and monitoring of efficiency 
thereof. 
Summary of the invention consists in the 
administration to the laboratory animal per os 
daily, in a dose of 100 ml/kg of body weight, 
during 4 weeks of a mixture containing am-
monium chloride, sodium diethildithiocar-
bamate, sucrose, beef broth and distilled wa-
ter in the following component ratio, to 100 ml: 
ammonium chloride, g                 2,5…3,5 
sodium diethyldithicar-
bamate, g 

            0,01…0,02 

sucrose, g             14,0…18,0 
beef broth, g             10,0…15,0 
distilled water, ml                  the rest. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод индуцирования пародонтита 
(57) Изобретение относится к эксперименталь-

ной медицине и может быть использовано 
для индуцирования патологических про-
цессов в пародонте, исследования патоге-
неза заболевания, разработки методов ле-
чения и мониторинга их эффективности.  
Сущность изобретения состоит в введении 
лабораторному животному per os еже-
дневно в дозе 100 мл/кг массы тела в 
течение 4-х недель смеси, содержащей 
хлористый аммоний, диэтилдитиокарбамат 
натрия, сахарозу, говяжий бульон и дис-
тиллированную воду, при следующем 
соотношении компонентов, на 100 мл: 
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хлористый аммоний, г                       2,5…3,5 
диэтилдитиокарбамат натрия, г   0,01…0,02 
сахароза, г                                      14,0…18,0 
говяжий бульон, г                          10,0…15,0 
дистиллированная вода, мл        остальное. 
 
П. формулы: 1 

 
 
(11) 3528 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 31/167 (2006.01) 
                         A61M 19/00 (2006.01) 
                         A61P 23/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0261 
(22) 2007.09.28 
(71)(72)(73) ŞANDRU Serghei, MD 
(54) Metodă de anestezie spinală continuă la 

pacienţii în etate 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

anesteziologie şi reanimare şi poate fi utilizată 
la efectuarea anesteziei spinale continue la 
pacienţii în etate. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că pacientul 
este culcat în decubit lateral în poziţia 
Trendelenburg la 20o cu masa de operaţie ri-
dicată în anti-Trendelenburg la 10o pentru a 
întinde dura mater, apoi se alege un spaţiu 
lombar sub nivelul L2 paralel cu fibrele longi-
tudinale ale dura mater, se marchează spaţiul 
peridural, se îndreaptă caudal acul Bibraun de 
18 G şi se introduce în spaţiul subarahnoidian 
la o adâncime de 0,5…2,0 cm de la ligamen-
tul galben până la perforarea dura mater, în 
jurul acului spinal se introduce un cateter de 
25 G, după care se înlătură acul şi se testea-
ză cu o seringă refluxul lichidului cefalorahidi-
an, apoi se introduce o soluţie hipobarică de 
lidocaină de 1,0…2,0% până la doza totală de 
17 mg în mai multe prize până la instalarea 
blocului în zona supusă intervenţiei chirurgi-
cale. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of continuous spinal anesthesia to 
elderly patients 

(57) The invention refers to medicine, in particular 
to anesthesiology and resuscitation and may 
be used for carrying out the continuous spinal 
anesthesia to elderly patients. 
Summary of the invention consists in that the 
patient is laterally positioned in the 
Trendelenburg position about 20o with the 
operating table lifted up in anti-Trendelenburg 
about 10° for dura mater sprain, then it is 
chosen a lumbar space under the level L2 

parallel to the longitudinal fibers of dura 
mater, it is marked out the peridural space, it 
is caudally directed the B.Braun needle of 18 
G and it is introduced into the subarachnoid 
space at a depth of 0,5...2,0 cm from the 
yellow ligament up to the perforation of dura 
mater, around the spinal needle it is intro-
duced a catheter of 25 G, afterwards it is 
removed the needle and it is tested with the 
help of a syringe the cerebrospinal fluid 
outflow, then it is introduced a hypobaric 
lidocaine solution of 1.0...2.0% up to the cu-
mulative dose of 17 mg in several intakes up 
to the block installation in the zone subjected 
to the surgical intervention. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод пролонгированной спинальной 
анестезии у пожилых пациентов 

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к анестезиологии и реанимации и 
может быть использовано для осуществ-
ления пролонгированной спинальной 
анестезии у пожилых пациентов. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
пациента укладывают на бок в положение 
Тренделенбурга на 20o с операционным 
столом, поднятым в анти-Тренделенбург 
на 10o для растяжения dura mater, затем 
выбирают пространство в поясничной об-
ласти ниже уровня L2 параллельно продо-
льным волокнам durа mater, размечают 
перидуральное пространство направляют 
каудально иглу Бибрауна 18 G  и вводят её 
в субарахноидальное пространство, на 
глубину 0,5…2,0 см от желтой связки до 
перфорирования dura mater, вокруг спина-
льной иглы вводят катетер на 25 G, после 
чего удаляют иглу и шприцом тестируют 
отток спинномозговой жидкости, затем вво-
дят гипобарический раствор лидокаина 
1,0…2,0% до суммарной дозы в 17 мг в 
несколько приемов до установления блока 
в зоне, подверженной хирургическому вме-
шательству. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3529 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  A61M 21/02 (2006.01) 
(21) a 2005 0161 
(22) 2005.06.07 
(71)(72)(73) VORNIC Ivan, MD 
(74) MARGINE Ion  
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(54) Metodă de tratament al stărilor psihologice 
negative şi al fobiilor 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
psihiatrie şi psihologie şi poate fi utilizată pen-
tru tratamentul stărilor psihologice negative şi 
al fobiilor. 
Esenţa metodei de tratament al stărilor psiho-
logice negative şi al fobiilor constă în aceea 
că pacientul îşi redă starea sa psihologică 
negativă sub formă de desen pe hârtie, pla-
sează desenul în faţa sa, apoi trasează pe 
desen linii drepte, situate haotic şi taie dese-
nul, urmând liniile trasate, studiază fiecare 
bucată de desen şi în cazul apariţiei unor noi 
senzaţii completează imaginea fiecărei bucăţi 
cu elemente noi, apoi amestecă bucăţile, du-
pă care reface desenul, verificând reacţia sa 
la vederea desenului. Operaţiile de amesteca-
re a bucăţilor de desen şi de refacere a lui se 
repetă până la formarea unei senzaţii neutre, 
după care bucăţile de desen se aruncă.  
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Method of negative psychologic state and 
phobia treatment 

(57) The invention refers to medicine, in particular 
to psychiatry and psychology and may be 
used for treatment of negative psychologic 
states and phobias. 
Summary of the method of negative 
psychologic state and phobia treatment 
consists in that the patient describes his ne-
gative psychologic state in the form of picture, 
places the picture before his eyes, then traces 
onto the picture chaotically placed straight 
lines and cuts the picture according to the 
traced lines, studies each part of the picture 
and in the event of appearance of new 
sensations completes the image of each part 
with new elements, afterwards he mixes the 
parts of the picture and then reconstructs the 
picture, checking his reaction when looking at 
the picture. The operations of mixing the parts 
of the picture and of reconstructing are 
repeated up to the formation of a neutral 
sensation, afterwards the parts of the picture 
are thrown away. 
 
Claims: 1 
Fig.: 4 

* 
*     * 

 
 

(54) Mетод лечения отрицательных психоло-
гических состояний и фобий 

(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности к психиатрии и психологии, и может 
быть использовано для лечения отрицате-
льных психологических состояний и фобий.  
Сущность метода лечения отрицательных 
психологических состояний и фобий за-
ключается в том, что пациент изображает в 
виде рисунка на бумаге свое отрица-
тельное состояние, размещает рисунок 
перед собой, затем наносит на рисунок 
хаотично расположенные прямые линии и 
разрезает рисунок следуя нанесенным ли-
ниям, изучает каждую часть рисунка и в 
случае появления новых ощущений допол-
няет изображение каждой части новыми 
элементами, затем перемешивает части, 
после чего восстанавливает рисунок, про-
веряя свою реакцию при взгляде на рису-
нок. Операции перемешивания частей ри-
сунка и его восстановления повторяют до 
формирования нейтрального ощущения, 
после чего части рисунка выбрасывают. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 
 
(11) 3530 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B01J 19/24 (2006.01) 
                         B01F 3/08 (2006.01) 
                         C10L 1/02 (2006.01) 
                         C07C 67/02 (2006.01) 
                         C11C 3/10 (2006.01) 
(21) a 2007 0020 
(22) 2007.01.26 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, 

MD 
(54) Instalaţie pentru transesterificarea în flux a 

uleiurilor vegetale 
(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru trans-

esterificarea în flux a uleiurilor vegetale pentru 
obţinerea combustibilului lichid pentru motoa-
rele cu ardere internă şi poate fi utilizată în in-
dustriile chimică, prelucrătoare şi alimentară. 
Instalaţia pentru transesterificarea în flux a 
uleiurilor vegetale conţine vase pentru ulei 
vegetal (14) şi metanol catalizat (13), bloc de 
transesterificare, rezervoare de acumulare a 
esterului (33) şi glicerinei (29), ejectoare (10, 
19), pompe de înaltă presiune (9, 18), traduc-
toare de nivel (39, 40, 41, 42), de temperatură 
(26) şi de presiune (17, 25). Vasele pentru ulei 
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vegetal (14) şi metanol catalizat (13) sunt uni-
te cu blocul de transesterificare, format din 
trei vase cilindrice coaxiale cu fund comun, 
vasele central (4) şi extern (5) fiind predesti-
nate pentru recepţia şi decantarea amestecu-
lui de reacţie obţinut respectiv după prima şi a 
doua trepte de transesterificare, în fiecare vas 
din cele două menţionate sunt montate dispo-
zitive de recepţie (16, 24) şi de evacuare a 
esterilor obţinuţi (22, 31) şi racorduri de eva-
cuare a glicerinei, totodată fiecare dispozitiv 
de recepţie este executat în formă de conduc-
tă, la capătul inferior al căreia este montat un 
căuş parţial închis, orientat cu fanta formată 
între capacul şi fundul lui spre peretele vasu-
lui de decantare, căuşul fiind amplasat mai 
sus de fundul vasului la 0,2 din înălţimea lui. 
Dispozitivele de evacuare (22, 31) sunt mon-
tate astfel, încât capetele lor deschise sunt 
amplasate mai jos de capacul blocului de 
transesterificare. Între vasele de decantare (4, 
5) este situat schimbătorul de căldură (6), în 
care sunt montate două reactoare (7, 8) res-
pectiv al primei şi al celei de a doua trepte de 
transesterificare, totodată intrarea în primul 
reactor (7) prin pompa (9), ejectorul (10) şi 
robinetele (11, 12) este conectată cu vasele 
pentru metanol catalizat (13) şi ulei vegetal 
(14), iar ieşirea lui  − cu dispozitivul de recep-
ţie (16), montat în vasul central de decantare 
(4). Intrarea în reactorul al doilea (8) prin 
pompa (18), ejectorul (19) şi robinetele (20, 
21) este conectată cu vasul pentru metanol 
catalizat (13) şi cu dispozitivul de evacuare 
(22), montat în vasul central de decantare (4), 
iar ieşirea − cu dispozitivul de recepţie (24), 
montat în vasul extern de decantare (5). Dia-
metrul conductei dispozitivului de recepţie în 
partea superioară este cu mult mai mic decât 
în partea inferioară lângă căuş. În fiecare vas 
de decantare sunt instalate câte două traduc-
toare de nivel al esterului (40, 42) şi glicerinei 
(39, 41) pentru dirijarea vitezei de evacuare-
recepţie a lor. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Plant for flow transesterification of vege-
table oils 

(57) The invention relates to a plant for flow 
transesterification of vegetable oils obtaining 
liquid fuel for diesel engines and may be used 
in the chemical, processing and food 
industries. 

The plant for flow transesterification of vege-
table oils comprises reservoirs for vegetable 
oil (14) and methanol catalysate (13), a tran-
sesterification block, capacities for accumu-
lation of ester (33) and glycerine (29), ejectors 
(10, 19), high-pressure pumps (9, 18), tempe-
rature (26) and pressure (17, 25) level sen-
sors (39, 40, 41, 42). The reservoirs for 
vegetable oil (14) and methanol catalysate 
(13) are joined with the transesterification 
block, formed of three cylindrical coaxial 
reservoirs with common bottom, the central 
(4) and external (5) reservoirs are provided for 
the reception and decantation of the reaction 
mixture obtained respectively after the first 
and second transesterification stages, into 
each reservoir there are mounted devices for 
reception (16, 24) and drainage (22, 31) of the 
obtained ethers and glycerine discharge 
branch pipes, at the same time each recep-
tion device is made in the form of pipe, onto 
the lower end of which there is mounted a 
partially closed dipper, oriented with the slit 
formed between its cover and bottom toward 
the wall of the decantation reservoir, the 
dipper is placed above the reservoir bottom 
by 0,2 of its height. The drainage devices (22, 
31) are mounted so that their open ends are 
placed below the cover of the trans-
esterification block. Between the decantation 
reservoirs (4, 5) there is placed a heat ex-
changer (6), wherein there are mounted two 
reactors (7, 8), respectively, of the first and 
second transesterification stages, the inlet of 
the first reactor (7) by means of the pump (9), 
the ejector (10) and the cocks (11, 12) is 
joined with the reservoirs for methanol cata-
lysate (13) and vegetable oil (14) and its 
outlet with the reception device (16), mounted 
into the central decantation reservoir (4). The 
inlet of the second reactor (8) by means of the 
pump (18), the ejector (19) and the cocks (20, 
21) is joined with the reservoir for methanol 
catalysate (13) and with the drainage device 
(22), mounted into the central decantation 
reservoir (4) and the outlet – with the rece-
ption device (24), mounted into the external 
decantation reservoir (5). The diameter of the 
pipe of the reception device is much smaller 
in the upper part than in the lower part near 
the dipper. Into each decantation reservoir 
there are installed two ether (40, 42) and 
glycerine (39, 41) level sensors for controlling 
the reception-drainage speed thereof. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 3 

* 
*     * 
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(54) Установка трансэтерификации в потоке 
растительных масел 

(57) Изобретение относится к установке транс-
этерификации в потоке растительных 
масел для получения жидкого топлива для 
дизельных двигателей и может быть 
использовано в химической, перерабаты-
вающей и пищевой промышленности. 
Установка трансэтерификации в потоке 
растительных масел содержит резервуары 
для растительного масла (14) и катализата 
метанола (13), блок трансэтерификации, 
емкости аккумулирования эфира (33) и гли-
церина (29), эжекторы (10, 19), насосы 
высокого давления (9, 18), датчики уровня 
(39, 40, 41, 42), температуры (26) и дав-
ления (17, 25). Резервуары для раститель-
ного масла (14) и катализата метанола (13) 
соединены с блоком трансэтерификации, 
образованным из трех цилиндрических 
коаксиальных резервуаров с общим дном, 
центральный резервуар (4) и внешний (5) 
предназначены для приема и отстаивания 
реакционной смеси, полученной, соответст-
венно, после первой и второй ступеней 
трансэтерификации, в каждом из двух 
указанных резервуаров смонтированы 
устройства приема (16, 24) и слива (22, 31) 
полученных эфиров и патрубки слива 
глицерина, при этом каждое устройство 
приема выполнено в виде трубы, на 
нижнем торце которой смонтирован 
частично закрытый ковш, направленный 
щелью, образованной между его крышкой 
и дном к стенке резервуара осаждения, 
ковш расположен выше дна резервуара на 
0,2 от его высоты. Устройства слива (22, 
31) смонтированы таким образом, что их 
открытые торцы расположены ниже 
крышки блока трансэтерификации. Между 
резервуарами отстаивания (4, 5) распо-
ложен теплообменник (6), в котором смон-
тировано два реактора (7, 8), соответст-
венно, первой и второй ступеней транс-
этерификации, причем вход в первый 
реактор (7) посредством насоса (9), эжек-
тора (10) и кранов (11, 12) соединен с ре-
зервуарами для катализата метанола (13) 
и растительного масла (14), а его выход – 
устройством приема (16), смонтированным 
в центральном резервуаре отстаивания 
(4). Вход во второй реактор (8) посредст-
вом насоса (18), эжектора (19) и кранов 
(20, 21) соединен с резервуаром для 
катализата метанола (13) и устройством 
слива (22), смонтированным в централь-
ном резервуаре отстаивания (4), а выход – 

с устройством приема (24), смонтирован-
ным во внешнем резервуаре отстаивания 
(5). Диаметр трубы устройства приема в 
верхней части значительно меньше, чем в 
нижней части возле ковша. В каждом ре-
зервуаре отстаивания установлено по два 
датчика уровней эфира (40, 42) и глице-
рина (39, 41) для управления скоростью их 
приема-слива. 
 
П. формулы: 3 
Фиг.: 3 
 
 

 
 
 
 
(11) 3531 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  B23B 31/00 (2006.01) 
                         B23F 19/00 (2006.01) 
(21) a 2005 0024 
(22) 2005.02.04 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72) BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; 

BRAŞOVEANU Constantin, MD; RUSU Victor, 
MD 

(54) Dispozitiv pentru fixarea roţilor dinţate co-
nice (variante) 

(57) Invenţia se referă la dispozitivele de tip man-
drină cu autocentrare, utilizate la centrarea şi 
fixarea roţilor dinţate conice pentru operaţiile 
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de prelucrare prin rectificare a alezajului cen-
tral şi a uneia din suprafeţele frontale. 
Dispozitivul pentru fixarea roţilor dinţate coni-
ce, conform primei variante, conţine o carcasă 
demontabilă formată dintr-o bucşă exterioară 
(1) şi una interioară (2), care sunt fixate pe 
axul principal al unei maşini-unelte prin inter-
mediul a trei cupluri filetate şi a suprafeţei ci-
lindrice interioare. Între bucşele exterioară (1) 
şi cea interioară (2) sunt executate cavităţi în 
care este plasat hidroplast. Hidroplastul (6), 
prin intermediul şuruburilor-piston, acţionează 
asupra tijelor-piston (8) reglabile pe înălţime 
prin intermediul unor reazeme (9), de care 
sunt prinse cu piuliţe (10) nişte bride (11). În 
buсşa exterioară (1) sunt amplasate şuruburi 
(12) ce contactează cu canalele elicoidale 
(13) executate pe tijele-piston (8). În butucul 
bucşei exterioare (1) este fixat cu şuruburi 
(14) un disc (15) în care sunt executate găuri. 
În găurile discului (15) sunt plasate reazemele 
dotate cu bile de angrenare, pe care este in-
stalată o roată dinţată conică (18). Între discul 
(15) şi bridele (11), pe tijele-piston (8) sunt 
amplasate nişte arcuri (19). Bridele (11) pot fi 
executate cu posibilitatea varierii braţului de 
prindere. 
Dispozitivul, conform variantei a doua, conţine 
tije-piston reglabile pe înălţime, amplasate în 
bucşa exterioară, care contactează cu bridele 
în care este executată câte o gaură, în care 
sunt introduse nişte reazeme arcuite, reglabile 
pe înălţime, amplasate în canalele de ghidare 
executate în discul fixat cu şuruburi în butucul 
bucşei exterioare. 
Reazemele cu bile de angrenare pot fi execu-
tate cu autoaşezare, formate dintr-un element 
flexibil articulat aşezat pe o axă şi care con-
tactează cu dantura roţii dinţate conice prin in-
termediul a două bile simultan. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Conic gearwheel holding jig (variants) 
(57) The invention relates to the holder-type jigs 

with self-centering, used for centering and 
holding of conic gearwheels for machining by 
correction of the central hole and one of the 
faces. 
The conic gearwheel holding jig, according to 
the first variant, comprises a split frame, 
consisting of external (1) and internal (2) 
bushes, which are fixed onto the main spindle 
of the working machine by means of three 
threaded couples and a cylindrical inner 
surface. Between the external (1) and internal 

(2) bush esthere are made cavities, wherein 
there is placed hydraulic plastic material. The 
hydraulic plastic material (6) by means of pis-
ton-screws acts on piston-rods (8) regulable 
by height by means of supports (9), to which 
there are fastened by means of nuts (10) hol-
ding straps (11). Into the external bush (1) 
there are placed screws (12), coming in con-
tact with spiral grooves (13), made onto the 
piston-rods (8). Into the hub of the external 
bush (1) there is fixed by screws (14) a disk 
(15) wherein there are made holes. Into the 
holes of the disk (15) there are installed the 
supports equipped with meshing balls, onto 
which there is installed a conic gearwheel 
(18). Between the disk (15) and the holding 
straps (11), onto the piston-rods (8) there iare 
installed springs (19). The holding straps (11) 
can be made with the possibility of holding 
arm variation. 
The holding jig, according to the second 
variant, comprises piston-rods regulable by 
height, placed into the external bush, coming 
in contact with the holding straps wherein 
there is made a hole, wherein there are 
installed spring supports, regulable by height, 
placed into guide grooves, made into the disk 
fixed by screws into the hub of the external 
bush. 
The supports with meshing balls can be made 
with self-adjustment, consisted of a flexible 
articulated element installed onto an axis and 
contacting with the conic wheel ring by means 
of two balls simultaneously.   
 

  Claims: 4 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Приспособление для закрепления зуб-
чатых конических колес (варианты) 

(57) Изобретение относится к приспособлениям 
типа держатель с самоцентрированием, 
используемым для центрирования и 
закрепления конических шестерен для 
обработки через поправку центрального 
отверстия и одной торцевой поверхности. 
Приспособление для закрепления кони-
ческих шестерен, согласно первому ва-
рианту, содержит разъемный каркас, сос-
тоящий из внешней (1) и внутренней (2) 
втулок, которые закреплены на главном 
шпинделе станка посредством трех резьбо-
вых пар и внутренней цилиндрической 
поверхности. Между внешней (1) и вну-
тренней (2) втулками выполнены полости, 
в которых размещена гидропластмасса. 
Гидропластмасса (6) посредством винтов-
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поршней воздействует на тяги-поршни (8), 
регулируемые по высоте посредством опор 
(9), к которым прикреплены гайками (10) 
прихваты (11). Во внешней втулке (1) 
размещены винты (12), которые контак-
тируют со спиралевидными канавками (13), 
выполненными на тягах-поршнях (8). В 
ступице внешней втулки (1) закреплен 
винтами (14) диск (15), в котором выпол-
нены отверстия. В отверстиях диска (15) 
установлены опоры, снабженные шари-
ками сцепления, на которых установлено 
зубчатое коническое колесо (18). Между 
диском (15) и прихватами (11), на тягах-
поршнях (8), расположены пружины (19). 
Прихваты (11) могут быть выполнены с 
возможностью изменения плеча крепления. 
Приспособление, согласно второму вари-
анту, содержит тяги-поршни, регулируемые 
по высоте, расположенные во внешней 
втулке, контактирующие с прихватами, в 
которых выполнено по одному отверстию, 
в которых установлены пружинные опоры, 
регулируемые по высоте, расположенные 
в направляющих канавках, выполненных в 
диске, закрепленном винтами в ступице 
внешней втулки. 
Опоры с шариками сцепления могут быть 
выполнены с самоустановкой, и состоят из 
гибкого шарнирного элемента, установ-
ленного на оси, и контактирующего с 
венцом конического колеса посредством 
двух шариков одновременно. 
 
П. формулы: 4 
Фиг.: 6 

 
 

 

(11) 3532 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  B23F 9/06 (2006.01) 
                         B24D 5/00 (2006.01) 
                         B24D 17/00 (2006.01) 
                         B24B 1/00 (2006.01) 
                         B24B 5/10 (2006.01) 
                         B24B 7/10 (2006.01) 
(21) a 2004 0251 
(22) 2004.10.22 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; 

OLEVSCHI Alexandru, MD 
(54) Procedeu de prelucrare a dinţilor angrena-

jului precesional 
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de 

maşini, în special la prelucrarea roţilor dinţate. 
Procedeul de prelucrare a dinţilor angrenajului 
precesional constă în comunicarea unei scule 
a unei mişcări, care imită condiţiile reale de 
exploatare prin deplasări coordonate în raport 
cu un sistem mobil de coordonate (X1, Y1, Z1) 
şi unul fix (X, Y, Z), originea cărora coincide 
cu centrul mişcării sfero-spaţiale, axa Z1 for-
mând cu axa Z un unghi de nutaţie şi descri-
ind o suprafaţă conică cu vârful în centrul 
mişcării sfero-spaţiale. Sculei i se mai comu-
nică o mişcare oscilatorie faţa de coordonate-
le X1 şi Y1 în conformitate cu ecuaţia: 
X=-Ri(1-cosΘ)cosΨsinΨ; 
Y=-Ri(sin2Ψ +cosΘcos2Ψ); 
Z=-RisinΘcosΨ, 
unde: Ri este coordonata axelor mobile egală 
cu distanţa de la originea coordonatelor X, Y, 
Z până la planul în care se află punctul fix; 
Θ − unghiul de nutaţie, egal cu unghiul dintre 
axele Z şi Z1;   
Ψ − unghiul de precesie, 
axa sculei trecând prin centrul mişcării de 
precesie sub un unghi faţă de planul format 
de axele X1 şi Y1. Sculei executate în formă 
de disc profilat la extremitate cu o rază R i se 
comunică o mişcare liniară suplimentară de-a 
lungul dintelui, sub un unghi δ≥0 faţă de pla-
nul format de axele X1 şi Y1. La începutul pre-
lucrării centrul de profilare a discului cu raza 
R se instalează pe conul de divizare de prelu-
crare a roţii cu vârful în centrul mişcării sfero-
spaţiale, axa de rotaţie a sculei se plasează 
perpendicular pe axa de rotaţie a semifabrica-
tului, axa discului se plasează simetric faţă de 
axa Z1. La sfârşitul cursei de prelucrare cen-
trul razei R a sculei se abate de la conul de 
divizare de prelucrare a roţii cu vârful în cen-
trul mişcării sfero-spaţiale cu o valoare dată. 
Scula este executată în formă de discuri profi-
late înclinate la un unghi mai mare ca unghiul 
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de nutaţie Θ şi este compusă din trei discuri 
abrazive, dintre care cele laterale sunt execu-
tate pe bază de liant flexibil. 

 
  Revendicări: 7 
  Figuri: 11 

* 
*     * 

(54) Process for working the precession enga-
gement teeth 

(57) The invention relates to the mechanical 
engineering, in particular to the gear-wheel 
working. 
The process for working the precession 
engagement teeth consists in that a tool is 
imparted a motion, imitating the real operating 
conditions by coordinated displacement with 
respect to the mobile system of coordinates 
(X1, Y1, Z1) and the fixed system of 
coordinates (X, Y, Z), the origin of coordinates 
of which coincides with the center of space-
spherical motion, the Z1 axis forming with the 
Z axis a nutation angle and describing a conic 
plane with the vertex in the center of space-
spherical motion. The tool is also imparted an 
oscillatory motion with respect to the X1 and  
Y1 coordinates in accordance with the 
equation: 
X=-Ri(1-cosΘ)cosΨsinΨ; 
Y=Ri(sin2Ψ+cosΘcos2Ψ); 
Z=-RisinΘcoΨ, 
where: Ri is the coordinate of the mobile axes 
equal to the distance from the origin of 
coordinates X, Y, Z up to the plane wherein 
the fixed point is situated; 
Θ − the nutation angle equal to the angle 
between the axes Z and Z1; 
Ψ − the precession angle, 
the tool axis passes through the center of 
precession motion at an angle with the plane 
formed by the axes X1 and Y1. The tool, made 
in the form of profile disk along the edges, 
with a radius R is imparted an additional linear 
motion along the tooth, at an angle δ≥0 with 
the plane formed by the axes X1 and, Y1. At 
the beginning of working, the center of disk 
profiling with the radius R is installed onto the 
pitch cone for wheel working with the vertex in 
the center of space-spherical motion, the axis 
of rotation of the tool is placed perpendicular 
to the axis of rotation of the blank and the disk 
axis is placed symmetrically about the Z1 axis. 
At the end of the working course, the center of 
the tool radius R is deflected from the pitch 
cone for wheel working with the vertex in the 
center of space-spherical motion with a 
predetermined value. The tool is made in the 

form of profile disks inclined at an angle 
greater than the nutation angle Θ and is 
composed of three abrasive disks, of which 
the lateral ones are made on base of flexible 
binder.   

 
  Claims: 7 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Способ обработки зубьев прецессион-
ного зацепления 

(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности к обработке зубчатых колёс. 
Способ обработки зубьев прецессионного 
зацепления состоит в том, что инструменту 
придают движение, имитирующее реаль-
ные эксплуатационные условия координи-
рованным перемещением по отношению к 
подвижной системе координат (X1, Y1, Z1) и 
неподвижной системе координат (X, Y, Z), 
начало координат которых совпадает с 
центром пространственно-сферического 
движения, ось Z1 образуя с осью Z угол 
нутации и описывая коническую плоскость 
с вершиной в центре пространственно-
сферического движения. Инструменту при-
дают, кроме того, колебательное движение 
относительно координат X1 и Y1 в 
соответствии с уравнением 
X=-Ri(1-cosΘ)cosΨsinΨ; 
Y=-Ri(sin2Ψ+cosΘcos2Ψ); 
Z=-RisinΘcosΨ, 
где: 
Ri − координата подвижных осей, равная 
растоянию от начала координат X, Y, Z до 
плоскости, в которой находится 
неподвижная точка; 
Θ − угол нутации, равный углу между 
осями Z1 и Z; 
Ψ − угол прецессии, 
ось инструмента проходит через центр 
прецессионного движения под углом к 
плоскости, образованной осями X1 и Y1. 
Инструменту, изготовленному в форме 
фасонного диска по краям с радиусом R, 
сообщают дополнительное линейное 
движение вдоль зуба, под углом δ≥0 к 
плоскости, образованной осями X1 и Y1. В 
начале обработки центр профилирования 
диска  с радиусом R устанавливают на 
делительном конусе для обработки колеса 
с вершиной в центре пространственно-
сферического движения, ось вращения 
инструмента располагается перпендику-
лярно оси вращения заготовки, ось диска 
располагается симметрично по отношению 
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к оси Z1. В конце хода обработки, центр 
радиуса R инструмента отклоняют от 
делительного конуса для обработки колеса 
с вершиной в центре пространственно-
сферического движения на заданную 
величину. Инструмент изготовлен в форме 
фасонных дисков наклонных под углом 
большим чем угол нутации Θ и состоит из 
трех абразивных дисков, из которых два 
крайних изготовлены на гибкой связке. 

 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 11 
 
 
(11) 3533 (13) B2 
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Anatol, MD 

(54) Procedeu de netezire a dinţilor roţilor an-
grenajului conic 

(57) Invenţia se referă la industria constructoare de 
maşini, în special la confecţionarea roţilor din-
ţate. 
Procedeul de netezire a dinţilor angrenajului 
conic constă în comunicarea unei scule a unei 
mişcări care imită condiţiile reale de exploata-
re prin deplasări coordonate în raport cu sis-
temul mobil de coordonate (X1, Y1, Z1) şi cel 
fix (X, Y, Z), originea cărora coincide cu cen-
trul mişcării sfero-spaţiale, axa Z1 formând cu 
axa Z unghiul de nutaţie şi descriind o supra-
faţă conică cu vârful în centrul mişcării sfero-
spaţiale, iar sculei i se comunică o mişcare 
oscilatorie faţă de coordonatele X1 şi Y1 în 
conformitate cu ecuaţia 
X=-Ri(1-cosΘ)cosΨsinΨ; 
Y=Ri(sin2Ψ+cosΘcos2Ψ); 
Z=-RisinΘcosΨ, 
unde Ri este coordonata axelor mobile egală 
cu distanţa de la originea coordonatelor X, Y, 
Z până la planul în care se află punctul fix; 
Θ − unghiul de nutaţie, egal cu unghiul dintre 
axele Z şi Z1;   
Ψ − unghiul de precesie. 
Axa sculei trece prin centrul mişcării de pre-
cesie sub un unghi faţă de planul format de 
axele X1 şi Y1. Scula este executată în formă 
de disc profilat la extremitate cu o rază R, în 
interiorul căreia sunt executate canale, în care 
sunt amplasate nişte bile, cu posibilitatea de-
plasării radiale. Sculei i se comunică o mişca-

re liniară suplimentară de-a lungul dintelui, 
sub un unghi δ≥0 faţă de planul format de 
axele X1, Y1. La începutul prelucrării, centrul 
de profilare a discului cu raza R se aranjează 
pe conul de divizare de prelucrare a roţii cu 
vârful în centrul mişcării sfero-spaţiale, axa de 
rotaţie a sculei se plasează perpendicular la 
axa de rotaţie a semifabricatului, axa discului 
se plasează simetric faţă de axa Z1, iar la 
sfârşitul cursei de prelucrare centrul razei R 
sculei se abate de la conul de divizare de pre-
lucrare a roţii cu vârful în centrul mişcării sfe-
ro-spaţiale cu o valoare dată de relaţia 
a = l⋅tgβ, 
unde: l – lungimea generatoarei conului de di-
vizare; 
         β – unghiul conicităţii rolei. 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 11 

* 
*     * 

(54) Process for smoothing the bevel gearing 
wheel teeth  

(57) The invention relates to the mechanical 
engineering, in particular to manufacture of 
gear wheels. 
The process for smoothing the bevel gearing 
wheel teeth consists in that a tool is imparted 
a motion, imitating the real operating 
conditions by coordinated displacement with 
respect to the mobile system of coordinates 
(X1, Y1, Z1) and the fixed system of coordi-
nates (X, Y, Z), the origin of coordinates of 
which coincides with the center of space-
spherical motion, the Z1 axis forming with the 
Z axis a nutation angle and describing a conic 
plane with the vertex in the center of space-
spherical motion, and the tool is imparted an 
oscillatory motion with respect to the X1 and  
Y1 coordinates in accordance with the 
equation 
X=-Ri(1-cosΘ)cosΨsinΨ; 
Y=Ri(sin2Ψ+cosΘcos2Ψ); 
Z=-RisinΘcosΨ, 
where Ri is the coordinate of the mobile axes 
equal to the distance from the origin of 
coordinates X, Y, Z up to the plane wherein 
the fixed point is situated; 
Θ − the nutation angle equal to the angle 
between the axes Z and Z1; 
Ψ − the precession angle. 
The tool axis passes through the center of 
precession motion at an angle with the plane 
formed by the axes X1 and Y1. The tool is 
made in the form of profile disk along the 
edges with a radius R, inside which there are 
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made grooves, wherein there are placed 
balls, with the possibility of radial displa-
cement. The tool is imparted an additional li-
near motion along the tooth, at an angle δ≥0 
with the plane formed by the axes X1, Y1. At 
the beginning of working, the center of disk 
profiling with the radius R is installed onto the 
pitch cone for wheel working with the vertex in 
the center of space-spherical motion, the axis 
of rotation of the tool is placed perpendicular 
to the axis of rotation of the blank, the disk 
axis is placed symmetrically about the Z1 axis, 
and at the end of the working course the 
center of radius R of the tool is deflected from 
the pitch cone for wheel working with the ver-
tex in the center of space-spherical motion 
with a value prescribed by the relation  
a = l⋅tgβ, 
where l – the length of the pitch cone genera-
tor; 
β − the taper angle of the roller.   
 

  Claims: 9 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Способ выглаживания зубьев колёс 
конического зацепления 

(57) Изобретение относится к 
машиностроению, в частности к изготовле-
нию зубчатых колёс. 
Способ выглаживания зубьев колёс кони-
ческого зацепления состоит в том, что 
инструменту придают движение, имити-
рующее реальные эксплуатационные усло-
вия координированным перемещением по 
отношению к подвижной системе 
координат (X1, Y1, Z1) и неподвижной 
системе координат (X, Y, Z), начало 
координат которых совпадает с центром 
пространственно-сферического движения,  
ось Z1  образуя с осью Z угол нутации и 
описывая коническую плоскость с 
вершиной в центре пространственно-
сферического движения, а инструменту 
придают колебательное движение по 
отношению к координатам X1 и Y1 в 
соответствии с уравнением 
X=-Ri(1-cosΘ)cosΨsinΨ; 
Y=Ri(sin2Ψ+cosΘcos2Ψ); 
Z=-RisinΘcosΨ, 
где: 
Ri − координата подвижных осей, равная 
растоянию от начала координат X, Y, Z до 
плоскости, в которой находится непод-
вижная точка; 

Θ − угол нутации, равный углу между 
осями Z и Z1; 
Ψ − угол прецессии. 
Ось инструмента проходит через центр 
прецессионного движения под углом к 
плоскости, образованной осями X1 и Y1.  
Инструмент изготовлен в форме фасон-
ного диска по краям с радиусом R, внутри 
которого выполнены канавки, в которых 
размещены шарики с возможностью ради-
ального перемещения. Инструменту сооб-
щают дополнительное линейное движение 
вдоль зуба, под углом δ≥0 к плоскости, 
образованной осями X1 и Y1. В начале 
обработки центр профилирования диска  с 
радиусом R устанавливают на дели-
тельном конусе для обработки колеса с 
вершиной в центре пространственно-сфе-
рического движения, ось вращения ин-
струмента располагается перпендикулярно 
оси вращения заготовки, ось диска распо-
лагается симметрично по отношению к оси 
Z1, а в конце хода обработки центр 
радиуса R инструмента отклоняют от 
делительного конуса для обработки колеса 
с вершиной в центре пространственно-
сферического движения на величину 
заданную отношением 
a = l⋅tgβ, 
l − длина образующей делительного 
конуса;  
β − угол конусности ролика. 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 11 
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RĂDUCANU Marcel, MD; GUŢU Andrei, MD 

(54) Instalaţie de încărcare a lăzilor cu materie 
primă vegetală 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi 
poate fi aplicată la mecanizarea lucrărilor de 
încărcare a materiei prime vegetale în instala-
ţiile de uscare tunel. 
Instalaţia de încărcare a lăzilor cu materie 
primă vegetală conţine o carcasă (23), pe ca-
re este instalat un transportor cu funcţionare 
continuă, o stivă cu lăzi (11) şi un mecanism 
de încărcare a lăzilor (17), amplasate pe 
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transportor, şi un stivuitor de lăzi cu platformă 
mobilă (2). Transportorul este echipat cu nişte 
lanţuri (9) cu pivoţi (10), instalaţi la un pas 
egal cu lungimea lăzii, iar mecanismul de în-
cărcare a lăzilor (17) este înzestrat cu un 
jgheab (14), acţionat de un magnet electric 
(15) şi un excentric (16) prin intermediul unei 
fotodiode (13). Pe platforma stivuitorului (2) 
este amplasat un cărucior cu ghidaje (1), iar 
stivuitorul este acţionat de un şurub de mişca-
re vertical (7), este dotat cu un cuplaj elec-
tromagnetic (4) şi este dirijat de un sesizor de 
prezenţă a lăzii (18). 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Installation for box loading with vegetable 
raw material 

(57) The invention refers to the food industry and 
may be applied for mechanization of the 
works for vegetable raw material loading into 
the tunnel drying units. 
The installation for box loading with vegetable 
raw material comprises a carcass (23), onto 
which there is mounted a continuous 
conveyor, a stack with boxes (11) and a box 
loading mechanism (17), installed onto the 
conveyor, and a box stacker with mobile 
platform (2). The conveyor is equipped with 
chains (9) with hinge rollers (10), installed 
along the box length step, and the box loading 
mechanism (17) is equipped with a chute (14) 
actuated by an electromagnet (15) and an 
eccentric (16) by means of a photodiode (13). 
On to the platform of the box stacker (2) there 
is placed a carriage with guides (1), and the 
stacker is actuated by means of a vertical 
lead screw (7), equipped with an electromag-
netic coupling (4) and controlled by a box 
presence sensor (18). 
 
Claims: 1 
Fig.: 1  

   
* 

*     * 
(54) Установка для загрузки ящиков растите-

льным сырьем  
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности и может быть ипользовано 
для механизации работ по загрузке рас-
тительного сырья в туннельных сушильных 
установках. 
Установка для загрузки ящиков раститель-
ным сырьем содержит каркас (23), на кото-

ром смонтирован транспортёр непрерыв-
ного действия, штабель с ящиками (11) и 
механизм для загрузки ящиков (17), уста-
новленные на транспортере, и укладчик 
ящиков с передвижной платформой (2). 
Транспортер оборудован цепями (9) с шар-
нирными валиками (10), расположенными 
по длине шага, равной длине ящика, a ме-
ханизм для загрузки растительного сырья 
(17) снабжён желобом (14), приводимым в 
движение электромагнитом (15) и эксцен-
триком (16) посредством фотодиода (13). 
На платформе укладчика для ящиков (2) 
расположена каретка с направляющими 
(1), а укладчик приводится в действие по-
средством вертикального ходового винта 
(7), оснащенного электро-магнитной муф-
той (4) и управляемого датчиком нахож-
дения ящика (18). 
 
 П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
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MD; DUCA Gheorghe, MD 
(54) Procedeu de obţinere a dioxidului de titan 

nanodispers 
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere 

a dioxidului de titan nanodispers, care poate fi 
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utilizat în calitate de pigment în materialele de 
lacuri şi vopsele, precum şi în calitate de cata-
lizator în diverse domenii ale industriei. 
Procedeul include tratarea soluţiei apoase de 
20…50% de tetraclorură de titan cu amoniac, 
extruziunea soluţiei complexului obţinut printr-un 
sistem de microorificii cu întreruperea jetului 
într-un agent frigorific lichid cu formarea parti-
culelor sferice de complex criohidrat cu conţi-
nut de titan, pseudofluidizarea ulterioară a 
particulelor suprarăcite şi descompunerea hi-
drolitică, cu formarea particulelor de dioxid de 
titan, într-un flux de aer încălzit până la tem-
peratura de 200…500°C.  
Totodată, în calitate de agent frigorific lichid 
se utilizează azotul lichefiat. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for nanodispersed titanium dio-
xide obtaining 

(57) The invention relates to a process for 
nanodispersed titanium dioxide obtaining that 
may be used as pigment in the varnish-and-
paint materials, as well as catalyst in different 
branches of industry. 
The process includes treatment of the 
20…50% aqueous solution of titanium tetra-
chloride with ammonia, extrusion of the 
obtained complex solution through a system 
of microholes with jet interruption into a liquid 
cooling agent with formation of titanium-
containing cryohydrate complex spherical 
particles, subsequent fluidization of the super-
cooled particles and hydrolytic decomposi-
tion, with formation of titanium dioxide par-
ticles, into an airflow heated up to the tem-
perature of 200…500°C. 
At the same time, as liquid cooling agent is 
used liquefied nitrogen. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения нанодисперсного 
диоксида титана 

(57) Изобретение относится к способу полу-
чения нанодисперсного диоксида титана, 
который может быть использован в ка-
честве пигмента в лакокрасочных мате-
риалах, а также катализатора в различных 
областях промышленности. 
Способ включает обработку 20…50% вод-
ного раствора тетрахлорида титана ам-
миаком, выдавливание раствора полу-
ченного комплекса через систему микро-

отверстий с разрывом струи в жидкий ох-
лаждающий агент с образованием сфери-
ческих частиц криогидрата титансодержа-
щего комплекса, последующее псевдоожи-
жение переохлажденных частиц и гидроли-
тическое разложение с образованием час-
тиц диоксида титана, в потоке нагретого 
воздуха до температуры 200…500°С. 
При этом, в качестве жидкого охлаждаю-
щего агента используют сжиженный азот.    

 
 П. формулы: 2 
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(54) Amestec uscat pentru tencuire pe bază de 

ciment 
(57) Invenţia se referă la materialele de construc-

ţie, în special la un amestec uscat pentru ten-
cuire pe bază de ciment şi poate fi utilizată la 
prelucrarea suprafeţelor interioare şi exterioa-
re ale construcţiilor.  
Amestecul conţine ciment, metilhidroxietilcelu-
loză, substanţă tensioactivă, acid citric, praf 
redispersabil de latex şi calcar fin măcinat în 
următorul raport al componentelor, % mas.: 
ciment       5,0…40,0 
metilhidroxietilceluloză         0,1…0,4 
substanţă tensioactivă  0,005…0,030 
acid citric     0,04…0,06 
praf redispersabil de latex  1,0…2,0 
calcar fin măcinat restul. 
Totodată, în calitate de substanţă tensioactivă 
poate fi utilizat un detergent anionic de tip 
Sumgait. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Dry plaster mixture on base of cement 
(57) The invention relates to the building materials, 

in particular to a dry plaster mixture on base 
of cement and may be used for treatment of 
inner and outer surfaces of the construction 
projects. 
The mixture comprises cement, methylhy-
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droxyethylcellulose, surface-active agent, cit-
ric acid, redispersible latex powder and finely 
ground limestone in the following component 
ratio, mass %: 
cement  35.0...40.0 
methylhydroxyethylcellulose      0.1...0.4 
surface-active agent  0.005...0.030 
citric acid  0.04...0.06 
redispersible latex powder      1.0...2.0 
finely ground limestone      the rest. 
At the same time, as surface-active agent 
there may be used a Sumgait-type anionic de-
tergent. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Сухая штукатурная смесь на основе це-
мента 

(57) Изобретение относится к строительным 
мaтериалам, в частности к сухой штукатур-
ной смеси на основе цемента и может быть 
использовано для обработки внутренних и 
наружных поверхностей строительных 
объектов. 
Смесь содержит цемент, метилгидрокси-
этилцеллюлозу, поверхностно-активное 
вещество, лимонную кислоту, редисперги-
руемый латексный порошок и известняк 
тонкоизмельченный, при следующем соот-
ношении компонентов, масс. %: 
цемент 35,0…40,0 
метилгидроксиэтилцеллюлоза     0,1…0,4 
поверхностно-активное 
вещество 

 
   0,005…0,030 

лимонная кислота 0,04…0,06 
редиспергируемый латексный 
порошок  

 
    1,0…2,0 

известняк тонкоизмельченный остальное. 
При этом, в качестве поверхностно-
активного вещества может быть использо-
ван анионный детергент типа Сумгаит. 
 
П. формулы: 2 
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(74) PARASCA Dumitru 
(54) Procedeu de obţinere a distilatului de vin şi 

dispozitiv pentru realizarea procedeului 
(57) Invenţia se referă la industria vinului, şi anume 

la un procedeu de producere a distilatului de 
vin. 
Procedeul de obţinere a distilatului de vin pre-
vede îmbogăţirea vinului materie primă cu tă-
ria de 8…11% vol. şi pH-ul de 2,8…4,0 cu ioni 
de Cu2+ până la un conţinut de 8…15 
mg/dm3, menţinerea ulterioară timp de 10 zile 
la o temperatură de 5…15oC şi distilarea  vi-
nului îmbogăţit, totodată îmbogăţirea se efec-
tuează prin intermediul unui dispozitiv de ge-
nerare electrochimică a ionilor de cupru în flux 
cu un debit al vinului materie primă de 
50…100 dm3/min şi intensitatea curentului de  
16…30 A. Distilarea vinului materie primă se 
efectuează periodic sau în flux continuu. 
Dispozitivul de generare electrochimică a ioni-
lor de cupru în flux pentru realizarea procede-
ului include doi cilindri coaxiali (10, 11) sepa-
raţi printr-un spaţiu, conectaţi la o sursă de 
curent continuu (12), cilindrul  interior (10) cu 
o suprafaţă de contact de 500…800 cm2, care  
serveşte în calitate de anod, este confecţionat 
din cupru şi are capetele închise cu baze de 
formă conică, iar cilindrul exterior (11), care 
serveşte în calitate de catod, este executat cu 
bazele de formă tronconică, prevăzute cu ori-
ficii pentru debitarea şi evacuarea vinului ma-
terie primă, totodată dispozitivul mai include 
un regulator de tensiune (13) şi un amperme-
tru (14).  
Rezultatul constă în reglarea conţinutului de 
ioni de cupru, precum şi în reducerea cheltu-
ielilor de producere. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for wine distillate obtaining and 
device for realization thereof 

(57) The invention refers to the wine industry, 
namely to a process for wine distillate produc-
tion. 
The process for wine distillate obtaining pro-
vides for the enrichment of wine stocks with a 
strength of 8…11 vol.% and a pH of 2,8…4,0 
with Cu2+ ions up to a content of 8…15 
mg/dm3, subsequent ageing during 10 days at 
the temperature of 5…15°C and distillation of 
the enriched wine,  enrichment being carried 
out by means of a device for electromechani-
cal flow generation of copper ions with a wine 
stock consumption of 50…100 dm3/min and 
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the current intensity of 16…30 A. The wine 
stock distillation is carried out periodically or 
in continuous flow.  
The device for electrochemical flow genera-
tion of copper ions for realization of the proc-
ess includes two coaxial cylinders (10, 11) 
separated by a space, connected to a direct 
current source (12), the inner cylinder (10) 
with a contact surface of 500…800 cm2, serv-
ing as anode, is made of copper and has 
closed ends with bases in the form of cone, 
and the outer cylinder (11), serving as cath-
ode, is made with the bases in the form of 
truncated cone, provided with wine stock inlet 
and outlet ports, the device including also a 
voltage regulator (13) and an ammeter (14). 
The result consists in controlling the copper 
ion content, as well as in reducing the produc-
tion costs. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения винного дистиллята 
и устройство для осуществления спо-
соба 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу про-
изводства  винного  дистиллята. 
Способ получения винного дистиллята 
предусматривает обогащение виномате-
риалов крепостью 8…11% об. и pH  
2,8…4,0 ионами Cu2+ до содержания 8…15 
мг/дм3, последующую выдержку в течение 
10 дней при температуре 5…15oC и пере-
гонку обогащенного вина, причем обога-
щение осуществляется посредством уст-
ройства для электрохимического генери-
рования ионов меди в потоке с расходом 
виноматериала 50…100 дм3/мин  и интен-
сивностью тока 16…30 A. Перегонку вино-
материалов осуществляют периодически 
или  в непрерывном потоке.  
Устройство для электрохимического гене-
рирования ионов меди в потоке для реали-
зации способа включает два коаксиальных 
цилиндра (10, 11), разделенные простран-
ством, подсоединенные к источнику посто-
янного тока (12), внутренний цилиндр (10) 
с контактной поверхностью 500…800 см2, 

который служит в качестве анода, изготов-
лен из меди и имеет закрытые концы c ос-
нованиями в виде конуса, а внешний ци-
линдр (11), который служит в качестве ка-
тода, выполнен c основаниями в виде усе-
ченного конуса, предусмотренными с от-

верстиями для подачи и вывода виномате-
риала, причем устройство включает также 
регулятор напряжения (13) и амперметр 
(14).  
 Результат состоит в регулировании содер-
жания ионов меди, а также в сокращении 
производственных затрат. 
 
П. формулы: 3 
Фиг.: 2 
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(54) Tulpină de drojdie Saccharomyces carl-
sbergensis – sursă de steroli 

(57) Invenţia se referă la tulpinile de microorga-
nisme  producătoare de substanţe biologic ac-
tive, şi anume la o tulpină de drojdie Saccha-
romyces carlsbergensis care poate fi utilizată 
pentru obţinerea sterolilor, în special a ergo-
sterolului precursor al vitaminei D2. 
Tulpina de drojdie Saccharomyces carlsber-
gensis, depozitată în Colecţia Naţională de  
Microorganisme Nepatogene a Republicii 
Moldova cu numărul CNMN-Y-15, posedă 
proprietatea de biosinteză a sterolilor.  
Rezultatul constă în obţinerea până la 
3,8…3,9%  steroli în biomasa uscată. 
              

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
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(54) Strain of Saccharomyces carlsbergensis 
yeast – source of sterols 

(57) The invention refers to microorganism strains, 
producers of biologically active substances, 
namely to a strain of Saccharomyces carls-
bergensis yeast, that may be used for obtain-
ing sterols, particularly ergosterol – precursor 
of vitamin D2.  
The strain of Saccharomyces carlsbergensis 
yeast, deposited with the National Collection 
of Nonpathogenic Microorganisms of the Re-
public of Moldova under the number CNMN-
Y-15, possesses the property of sterol biosyn-
thesis. 
The result consists in obtaining up to 
3.8…3.9% of sterols in the dry biomass. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Штамм дрожжей Saccharomyces carls-
bergensis – источник стеролов 

(57) Изобретение относится к штаммам микро-
организмов, продуцентам биологически ак-
тивных веществ, а именно к штамму дрож-
жей Saccharomyces carlsbergensis, который 
может быть использован для получения 
стеролов, в частности эргостерола пред-
шественника витамина D2. 
Штамм дрожжей Saccharomyces carlsber-
gensis, депонированный в Национальной 
коллекции непатогенных микроорганизмов 
Республики Молдова под номером CNMN-
Y-15, обладает способностью биосинтеза  
стеролов. 
Результат состоит в получении до 
3,8…3,9% стеролов к весу сухой биомассы. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3539 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C12N 15/10 (2006.01) 
(21) a 2007 0180 
(22) 2007.06.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  TODERAŞ Ion, MD; MOVILĂ Alexandru, MD; 

MUNTEANU Natalia, MD; CHIROŞCA Vale-
ria, MD; RAILEAN Nadejda, MD 

(54) Metodă de extragere a acidului dezoxiri-
bonucleic din artropode 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în particu-
lar la o metodă de extragere a  acidului de-
zoxiribonucleic din artropode şi poate fi 
utilizată în biologia moleculară, biochimie, in-

gineria genetică, precum şi pentru diagnos-
ticare. 
Metoda propusă include plasarea materialului 
biologic integral într-o eprubetă cu 100 μl de 
soluţie de hidroxid de amoniu 0,7 M, închi-
derea eprubetei, menţinerea la temperatura  
camerei timp de 5 min şi incubarea ulterioară 
într-un termostat la temperatura de  100˚C cu 
agitare continuă timp de 30 min. În calitate de 
material biologic integral se utilizează artro-
pode vii sau preventiv fixate în alcool şi spăla-
te cu apă.     
 
Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Method of extracting desoxyribonucleic 
acid from arthropoda 

(57) The invention relates to biotechnology, in par-
ticular to a method of extracting desoxyribo-
nucleic acid from arthropoda and may be 
used in the molecular biology, biochemistry, 
genetic engineering, as well as for diagnos-
tics. 
The proposed method includes placement of 
the integral biologic material into a test tube 
with 100 µl of 0,7 M ammonium hydroxide so-
lution, closing of the test tube, maintenance at 
the room temperature during 5 min and sub-
sequent incubation into a thermostat at the 
temperature of 100oC, with continuous agita-
tion during 30 min. As integral biological ma-
terial are used live arthropoda or preliminarily 
fixed in alcohol and washed with water. 
 
Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Метод выделения дезоксирибонуклеи-
новой кислоты из членистоногих 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к методу выделения дезоксири-
бонуклеиновой кислоты из членистоногих, 
и может быть использовано в молекуляр-
ной биологии, биохимии, генной инжене-
рии, а также для диагностики. 
Предложенный метод включает помеще-
ние целого биологического материала в 
пробирку со 100 μл 0,7 М раствора гид-
роксида аммония, закрытие пробирки, вы-
держивание в течение 5 мин при комнат-
ной температуре и последующее инкуби-
рование в термостате при 100 ˚C при не-
прерывном перемешивании в течение 30 
мин. В качестве целого биологического ма-
териала используют живых членистоногих 
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или предварительно зафиксированных в 
спирте и промытых водой. 

 
 П. формулы: 2  
 
 
(11) 3540 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C12Q 1/02 (2006.01) 
                         C12Q 1/04 (2006.01) 
                         C12Q 1/34 (2006.01) 
                         C12R 1/77 (2006.01) 
                         A01H 1/04 (2006.01) 
(21) a 2007 0207 
(22) 2007.07.19 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIO-

LOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE 
MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  LUPAŞCU Galina, MD; SAŞCO Elena, MD; 
GAVZER Svetlana, MD; DESEATNIC Ale-
xandra, MD; TIURIN Janetta, MD; CLAPCO 
Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRA-
TAN Maria, MD 

(54) Metodă de identificare a izolatelor fitopa-
togene de fungi Fusarium  

(57)  Invenţia se referă la agricultură, şi anume la o 
metodă de  identificare a izolatelor de fitopa-
togene fungi Fusarium. 
Metoda propusă include cultivarea fungilor 
Fusarium pe mediul nutritiv lichid Czapek şi  
determinarea activităţii ß-glucozidazei la a 5-a 
zi de cultivare în filtratele de cultură obţinute. 
Totodată, fitopatogene sunt considerate acele 
izolate, la care activitatea ß-glucozidazei con-
stituie 0,652…1,183 U/ml. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method of revealing the Fusarium fungi 

phytopathogenic isolates 
(57) The invention refers to agriculture, namely to a 

method of revealing the Fusarium fungi phy-
topathogenic isolates. 
The proposed method includes cultivation of 
Fusarium fungi onto the Czapek nutrient liquid 
medium and determination of β-glucosidase in 
the culture filtrates on the 5-th day of cultiva-
tion. At the same time, the isolates having the 
β-glucosidase activity of 0,652…1,183 U/ml 
are considered to be phytopathogenic. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод выявления фитопатогенных изо-
лятов грибов Fusarium 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к методу выявления фи-
топатогенных изолятов грибов Fusarium.  
Предложенный метод включает культиви-
рование грибов Fusarium на жидкой пита-
тельной среде Чапека и определение ак-
тивности ß-глюкозидазы в культуральных 
фильтратах, полученных на 5-е сутки куль-
тивирования. При этом фитопатогенными 
считаются изоляты, имеющие активность 
ß-глюкозидазы 0,652…1,183 U/мл. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3541 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C30B 31/04 (2006.01) 
                         C30B 33/10 (2006.01) 
                         C01B 19/04 (2006.01) 
(21) a 2007 0192 
(22) 2007.07.06 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  CULIUC Leonid, MD; NEDEOGLO Dumitru, 

MD; SUŞCHEVICI Constantin, MD; SIMINEL 
Anatolii, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de modificare a straturilor de 

suprafaţă ale monocristalelor de seleniură 
de zinc 

(57) Invenţia se referă la procedeele de prelucrare 
termică a materialelor semiconductoare şi 
poate fi folosită în microelectronică. 
Esenţa invenţiei constă în modificarea stratu-
rilor de suprafaţă ale monocristalelor de sele-
niură de zinc, care include prelucrarea termi-
că a monocristalelor în topitură de bismut cu 
adaos de 0,02…1,10% at. de crom la tempera-
tura de 1000…1200oC timp de 60…150 de ore. 
Rezultatul constă în lărgirea posibilităţilor 
funcţionale ale dispozitivelor, obţinute în baza 
monocristalelor de seleniură de zinc dopate 
cu crom din topitură de bismut, precum şi în îm-
bunătăţirea stoichiometriei în procesul dopării. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for modifying the near-surface 
layers of zinc selenide monocrystals 

(57) The invention relates to processes for thermal 
treatment of semiconductor materials and 
may be used in microelectronics. 
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Summary of the invention consists in the 
modification of near-surface layers of zinc se-
lenide monocrystals, including the thermal 
treatment of monocrystals in the bismuth melt 
with additive of 0.02…1.10 at.% of chrome at 
the temperature of 1000…1200°C during 
60…150 hours. 
The result consists in extending the functional 
possibilities of the devices obtained on base 
of zinc selenide monocrystals doped with 
chrome from bismuth melt, as well as in im-
proving the stoichiometry in the doping pro-
cess. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ модификации приповерхност-
ных слоев монокристаллов селенида 
цинка 

(57) Изобретение относится к способам терми-
ческой обработки полупроводниковых ма-
териалов и может быть использовано в 
микроэлектронике. 
Сущность изобретения состоит в моди-
фикации приповерхностных слоев моно-
кристалла селенида цинка, которая вклю-
чает термообработку монокристаллов в 
расплаве висмута с добавкой 0,02…1,10 ат. 
% хрома при температуре 1000…1200oC в 
течение 60…150 часов. 
Результат состоит в расширении функцио-
нальных возможностей устройств, полу-
ченных на основе монокристаллов селени-
да цинка, легированных хромом из распла-
ва висмута, а также в улучшении стехио-
метрии в процессе легирования. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 3542 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  F03B 13/10 (2006.01) 
                         F03B 13/14 (2006.01) 
                         E02B 9/08 (2006.01) 
(21) a 2005 0134 
(22) 2005.05.16 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; 

BOSTAN Viorel, MD; DICUSARĂ Ion, MD; 
COZMA Tudor, MD 

(54) Instalaţie de conversiune a energiei valu-
rilor (variante) 

(57) Invenţia se referă la instalaţiile de conversiune 
a energiilor regenerabile, şi anume la instalaţi-
ile de conversiune a energiei valurilor. 
Instalaţia de conversiune a energiei valurilor 
include cel puţin un corp flotabil, amplasat pe 
un arbore fix (2), ancorat. Corpul flotabil in-
clude o carcasă (4) ovală executată din masă 
plastică, care este instalată pe arborele fix (2) 
cu posibilitatea rotaţiei alternative limitate faţă 
de el. În carcasă (4) este amplasată o trans-
misie mecanică, executată în formă de multi-
plicator precesional cu unul sau două blocuri  
satelit care, prin intermediul cuplajelor uni-
sens, transformă mişcarea de rotaţie alterna-
tivă neuniformă în mişcare de rotaţie continuă 
relativ uniformă. Mişcarea de rotaţie obţinută 
se transmite rotorului generatorului electric.  
 
Revendicări: 2 
Figuri: 11 

  
* 

*     * 
(54) Plant for wave power conversion (variants) 
(57) The invention relates to plants for reversible 

power conversion, namely to plants for wave 
power conversion. 
The plant for wave power conversion includes 
at least one floating body, placed onto a fixed 
anchored shaft (2). The floating body includes 
an oval framework (4), made of plastic mate-
rial, which is installed onto the fixed shaft (2) 
with the possibility of swinging movement 
about it. Into the body (4) there is placed a 
mechanical transmission, made in the form of 
precession step-up gear with one or two satel-
lite gear blocks which, by means of overrun-
ning clutches, transform the non-uniform vari-
able rotary motion into relatively uniform ro-
tary motion. The obtained rotary motion is 
transmitted to the rotor of the electric genera-
tor. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Установка для преобразования энергии 
волн (варианты) 

(57) Изобретение относится к установкам пре-
образования реверсивных энергий, и в ча-
стности, к установкам преобразования 
энергии волн. 
Установка для преобразования энергии 
волн включает, по меньшей мере, одно 
плавающее тело, размещенное на непод-
вижном заанкерованном валу (2). Пла-
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вающее тело включает овальный корпус 
(4), изготовленный из пластмасы, который 
установлен на неподвижном валу (2) с 
возможностью ограниченного вращения 
относительно него. В корпусе (4) располо-
жена механическая трансмиссия, изготов-
ленная в форме прецессионного мульти-
пликатора с одним или двумя сателлитны-
ми блоками, которые, посредством обгон-
ных муфт преобразуют вращательное пе-
ременное неравномерное движение в от-
носительно равномерное вращательное 
дви-жение. Полученное вращательное 
движение передаётся ротору электриче-
ского генератора. 
 
 П. формулы: 2 
Фиг.: 11 
 

 
  
 
 
(11) 3543 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  F03B 13/10 (2006.01) 
                         F03B 13/14 (2006.01) 
                         E02B 9/08 (2006.01) 
(21) a 2005 0160 
(22) 2005.06.06 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; 

COZMA Tudor, MD; CIOBANU Radu, MD; 
CIOBANU Oleg, MD 

(54) Instalaţie de conversiune a energiei valu-
rilor (variante) 

(57) Invenţia se referă la energetică, şi anume la 
instalaţiile de conversiune a energiei valurilor. 
Instalaţia de conversiune a energiei valurilor 
include cel puţin un corp flotabil (1), amplasat 
pe un arbore fix (2), ancorat cu cablu (3). 
Corpul flotabil (1) include o carcasă (4) de 
formă ovală, executată din material plastic şi 
instalată cu posibilitatea rotaţiei limitate faţă 
de arborele fix (2). În corpul flotabil (1) este 

amplasată o transmisie mecanică ce include o 
transmisie conică în două trepte care, prin in-
termediul cuplajelor unisens, transformă miş-
carea de rotaţie alternativă neuniformă în 
mişcare de rotaţie continuă, relativ uniformă a 
arborelui. Mişcarea de rotaţie obţinută se 
transmite rotorului generatorului electric prin 
intermediul unui volant şi unui cuplaj unisens 
sau prin intermediul unui variator toroidal. 
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Plant for wave power conversion (variants) 
(57) The invention relates to the power enginee-

ring, in particular to plants for wave power 
conversion. 
The plant for wave power conversion includes 
at least a floating body (1), placed onto a fixed 
shaft (2), anchored by an anchor cable (3). 
The floating body (1) includes a carcass (4) of 
oval shape, made of plastic material, which is 
installed with the possibility of restricted rota-
tion about the shaft (2). Into the floating body 
(1) there is placed a mechanical trans-
mission, including a double-reduction conic 
gear that, by means of overrunning clutches, 
transforms the non-uniform variable rotary 
motion into relatively uniform rotary motion of 
the shaft. The obtained rotary motion is 
transmitted to the rotor of the electric genera-
tor by means of a flywheel and an overrun-
ning clutch or by means of a toroidal variator. 
 
Claims: 2 
Fig.: 7      

   
* 

*     * 
(54) Установка для преобразования энергии 

волн (варианты) 
(57) Изобретение относится к энергетике, в 

частности, к установкам преобразования 
энергии волн. 
Установка для преобразования энергии 
волн включает, по меньшей мере, одно 
плавучее тело (1), размещенное на непод-
вижном валу (2), заякоренное канатом (3). 
Плавучее тело (1) включает каркас (4) оваль-
ной формы, изготовленный из пластмассо-
вого материала, который установлен с 
возможностью ограниченного вращения от-
носительно вала (2). В плавучем теле (1) 
расположена механическая трансмиссия, 
включающая двухступенчатую коническую 
передачу, которая посредством обгонных 
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муфт преобразует вращательное перемен-
ное неравномерное движение  в относи-
тельно равномерное вращательное движе-
ние вала. Полученное вращательное дви-
жение передается ротору электрического 
генератора посредством маховика и обгон-
ной муфты или посредством тороидально-
го вариатора.   
 
П. формулы: 2 
Фиг.: 7 
 

 
  
 
 
(11) 3544 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  F03D 9/00 (2006.01) 
                         F03D 11/04 (2006.01) 
                         F03D 3/06 (2006.01) 
                         E01F 11/00 (2006.01) 
(21) a 2005 0135 
(22) 2005.05.16 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; 

DICUSARĂ Ion, MD; CIOBANU Radu, MD 
(54) Turbină eoliană antrenată de traficul rutier 

(variante) 
(57) Invenţia se referă la instalaţiile de conversiune 

a energiei vântului în energie electrică, în  
special, la conversiunea energiei curenţilor de 
aer antrenaţi de traficul rutier. 
Turbina eoliană antrenată de traficul rutier, 
conform primei variante, include o bază, pe 
care este montat un ax vertical fix (4), pe care 
este fixată o manta. În manta este instalat un 
generator electric (14), rotorul (15) căruia este 
legat cu un arbore (6) cu palete (7). Noutatea 
constă în aceea că arborele (6) cu palete (7) 
este executat cav şi este instalat pe axul ver-
tical fix (4) pe lagăre (5). Profilul paletelor (7) 
în secţiune longitudinală este descris de o 
spirală logaritmică, raza de curbură a căreia 
este mai mică la extremităţile paletei (7), iar 
numărul paletelor (7) este de cel puţin două. 

În partea de sus a arborelui cav (6), în interior 
este fixată o roată dinţată mobilă (8), legată 
cinematic printr-un bloc satelit (9) cu roata 
dinţată fixă (12), legată rigid cu mantaua ge-
neratorului electric (14). Arborele manivelă 
(11), pe care este amplasat blocul satelit (9), 
este legat rigid cu rotorul (15) generatorului 
electric (14). 
În turbina eoliană antrenată de traficul rutier, 
conform variantei a doua, arborele manivelă 
este legat cinematic prin intermediul unui cu-
plaj unisens cu un volant, care este fixat pe 
rotorul generatorului electric. 
În turbina eoliană antrenată de traficul rutier, 
conform variantei a treia, roata mobilă este 
executată în formă de roată de fricţiune, 
legată cinematic prin contactele de fricţiune 
ale blocului satelit cu roata de fricţiune fixă. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 11 

* 
*     * 

(54) Wind turbine actuated by the road traffic 
flow (variants) 

(57) The invention relates to devices for wind-to-
electric power conversion, namely for con-
version of air flow power actuated by the road 
traffic. 
The wind turbine actuated by the road traffic 
flow, according to the first variant, includes a 
base, onto which there is installed a fixed ver-
tical axle (4), onto which there is fixed a man-
tle. Into the mantle there is installed an elec-
tric generator (14), the rotor (15) of which is 
joined with a shaft (6) with blades (7). Novelty 
consists in that the shaft (6) with blades (7) is 
made hollow and supported onto a fixed verti-
cal axle (4) in bearings (5). The profile of the 
blades (7) in longitudinal section is described 
by a logarithmic spiral, the curvature radius of 
which is smaller at the periphery of the blade 
(7), and the number of blades (7) constitutes 
at least two. In the upper part of the hollow 
shaft (6), inside, there is fixed a mobile gear 
wheel (8), kinematically joined by means of a 
satellite gear unit (9) with the fixed gear wheel 
(12), rigidly joined with the mantle of the elec-
tric generator (14). The crank (11), onto which 
there is installed the satellite gear unit (9), is 
rigidly coupled with the rotor (15) of the elec-
tric generator (14).  
In the wind turbine actuated by the road traffic 
flow, according to the second variant, the 
crank is kinematically joined by means of a 
unidirectional coupling with flywheel, fixed 
onto the rotor of the electric generator. 
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In the wind turbine actuated by the road traffic 
flow, according to the second variant, the mo-
bile wheel is made in the form of a friction 
wheel, kinematically joined by means of the 
friction contacts of the satellite gear unit with 
the fixed friction wheel.  
 

  Claims: 3 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Ветровая турбина, приводимая в дейст-
вие потоком дорожного движения (ва-
рианты) 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
конверсии ветровой энергии в электриче-
скую, а именно, для конверсии энергии 
воздушного потока, развиваемого дорож-
ным движением. 
Ветровая турбина, приводимая в действие 
потоком дорожного движения, согласно 
первому варианту, включает основание, на 
котором смонтирована неподвижная вер-
тикальная ось (4), на которой закреплен 
кожух. В кожухе установлен электрогене-
ратор (14), ротор (15) которого соединен с 
валом (6) с лопастями (7). Новизна состоит 
в том, что вал (6) с лопастями (7) выполнен 
полым и установлен на неподвижной вер-
тикальной оси (4) на подшипниках (5). 
Профиль лопастей (7) в продольном сече-
нии описан логарифмической спиралью, 
радиус кривизны которой меньше на пе-
риферии лопасти (7), а число лопастей (7) 
составляет минимум две. В верхней части 
полого вала (6), внутри, закреплено под-
вижное зубчатое колесо (8), кинематически 
связанное посредством сателлитного бло-
ка (9) с неподвижным зубчатым колесом 
(12), жестко связанным с кожухом электро-
генератора (14). Кривошип (11), на котором 
установлен сателлитный блок (9), жестко 
связан с ротором (15) электрогенератора (14). 
В ветровой турбине, приводимой в дейст-
вие потоком дорожного движения, соглас-
но второму варианту, кривошип кинемати-
чески связан посредством однонаправлен-
ной муфты с маховиком, закрепленным на 
роторе электрогенератора. 
В ветровой турбине, приводимой в дейст-
вие потоком дорожного движения, соглас-
но третьему варианту, подвижное колесо 
выполнено в виде фрикционного колеса, 
кинематически связанного посредством 
фрикционных контактов сателлитного бло-
ка с неподвижным фрикционным колесом. 
 

П. формулы: 3 
Фиг.: 11 
 

 
  
 
 
(11) 3545 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  F16H 15/52 (2006.01) 
(21) a 2004 0306 
(22) 2004.12.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  DULGHERU Valeriu, MD; COZMA Tudor, MD 
(54) Variator planetar precesional 
(57) Invenţia se referă la industria constructoare 

de maşini, în special la variatoarele mecanice. 
Variatorul planetar precesional include o car-
casă în care este amplasat un bloc satelit 
(12), roţi dinţate centrale (13, 14), o bucşă ex-
terioară (6) cu caneluri executate pe suprafaţa 
interioară sferică. Separatorul (5) este execu-
tat cu tăieturi în care sunt instalate corpuri de 
rulare (4). Pe suprafaţa sferică exterioară a 
bucşei interioare (3) este executată o canelu-
ră sinusoidală. Suprafaţa interioară a bucşei 
interioare (3) este executată cilindrică, cu axă 
înclinată. Bucşa interioară (3) este instalată 
pe o bucşă cilindrică (18), un capăt al căreia 
este executat cu axă înclinată şi fixat pe arbo-
rele conducător (1) cu posibilitatea rotaţiei re-
lative limitate faţă de el, alt capăt al căreia es-
te executat cilindric cu axă dreaptă, pe supra-
faţa căruia sunt executate caneluri înclinate, 
pe care este instalată o bucşă cavă (19) cu 
caneluri interioare longitudinale, dinţii căreia 
sunt amplasaţi în canelurile înclinate ale buc-
şei cilindrice (18). La un capăt al bucşei cave 
(19) este executat un dinte, care intră într-o 
canelură longitudinală, executată pe suprafaţa 
cilindrică a arborelui conducător (1). Manivela 
(22) este legată cinematic cu bucşa interioară 
(3) cu axă înclinată. Noutatea constă în aceea 
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că separatorul (5) este executat cu suprafaţă 
exterioară şi interioară sferică, în care sunt 
executate tăieturi înclinate. Canelurile de pe 
suprafaţa interioară sferică a bucşei exte-
rioare (6) sunt executate drepte. Suprafaţa 
exterioară a bucşei exterioare (6) este execu-
tată cilindrică cu axă înclinată şi este legată 
rigid cu o flanşă înclinată şi cu un arbore con-
dus (7). Blocul satelit (12) este instalat prin in-
termediul corpurilor de rulare (10, 11) pe buc-
şa exterioară (6) cu axă şi flanşă înclinate. 
Una din roţile dinţate centrale (13) este fixă, 
iar cealaltă (14) – mobilă şi legată rigid cu un 
al doilea arbore tubular condus (15). 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Precession planetary variable-speed gear 
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering, in particular to the mechanical vari-
able-speed gears. 
The precession planetary variable-speed gear 
includes a carcass, wherein it is placed a sat-
ellite gear block (12), central gearwheels (13, 
14), and an external bush (6) with grooves 
made onto the inner spherical surface. The 
separator (5) is made with slots, wherein 
there are installed solids of revolution (4). 
Onto the outer spherical surface of the inter-
nal bush (3) there is made a sinusoidal 
groove. The inner surface of the internal bush 
(3) is made cylindrical with inclined axis. The 
internal bush (3) is installed onto a cylindrical 
bush (18), one end of which is made with in-
clined axis and fixed onto the drive shaft (1) 
with the possibility of relative limited rotation 
about it, the other end of which is made cylin-
drical with straight axis, onto the surface of 
which there are made inclined grooves, onto 
which it is installed a hollow bush (19) with in-
ternal longitudinal grooves, the teeth of which 
are placed into the inclined grooves of the cy-
lindrical bush (18).  Onto one end of the hol-
low bush (19) it is made a tooth, entering into 
the longitudinal groove, made onto the cylin-
drical surface of the drive shaft (1). The crank 
(22) is kinematically joined with the internal 
bush (3) with inclined axis. Novelty consists in 
that the separator (5) is made with spherical 
inner and outer surfaces, wherein there are 
made inclined slots. The grooves onto the in-
ner spherical surface of the external bush (6) 
are made straight. The outer surface of the 
external bush (6) is made cylindrical with in-
clined axis and rigidly joined with an inclined 
flange and a driven shaft (7). The satellite 

gear block (12) is installed by means of the 
solids of revolution (10, 11) onto the external 
bush (6) with inclined axis and flange. One of 
the central gearwheels (13) is made fixed and 
the other (14) – mobile and rigidly joined with 
a second hollow driven shaft (15).  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Планетарный прецессионный вариатор 
(57) Изобретение относится к машиностронию, 

в частности, к механическим вариаторам. 
Планетарный прецессионный вариатор 
включает каркас, в котором размещен 
блок-сателлит (12), центральные зубчатые 
колеса (13, 14), внешнюю втулку (6) с ка-
навками, выполненными на внутренней 
сферической поверхности. Сепаратор (5) 
выполнен с прорезями, в которых установ-
лены тела качения (4). На внешней сфери-
ческой поверхности внутренней втулки (3) 
выполнена синусоидальная канавка. Внут-
ренняя поверхность внутренней втулки (3) 
выполнена цилиндрической с наклонной 
осью. Внутренняя втулка (3) установлена 
на цилиндрической втулке (18), один конец 
которой выполнен с наклонной осью и за-
креплен на ведущем валу (1) с возможно-
стью относительной ограниченной про-
крутки относительно него, другой конец ко-
торой выполнен цилиндрическим с прямой 
осью, на поверхности которого выполнены 
наклонные канавки, на которых установле-
на полая втулка (19) с внутренними про-
дольными канавками, зубья которой раз-
мещены в наклонных канавках цилиндри-
ческой втулки (18). На одном конце полой 
втулки (19) выполнен зуб, который входит 
в продольную канавку, выполненную на 
цилиндрической поверхности ведущего ва-
ла (1). Кривошип (22) кинематически свя-
зан с внутренней втулкой (3) с наклонной 
осью. Новизна состоит в том, что сепара-
тор (5) выполнен со сферическими внеш-
ней и внутренней поверхностями, в кото-
рых выполнены наклонные прорези. Ка-
навки на внутренней сферической поверх-
ности внешней втулки (6) выполнены пря-
мыми. Внешняя поверхность внешней 
втулки (6) выполнена цилиндрической с 
наклонной осью и жестко связана с нaк-
лонным фланцем и ведомым валом (7). 
Блок-сателлит (12) установлен посредст-
вом тел качения (10, 11) на внешней втул-
ке (6) с наклонными осью и фланцем. Одно 
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из центральных зубчатых колес (13) вы-
полнено неподвижным, а другое (14) – под-
вижным и жестко связанным со вторым по-
лым ведомым валом (15). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 3 
 

 
  
 

 
(11) 3546 (13) B1 
(51) Int. Cl.:  G01F 3/00 (2006.01) 
                         G01M 15/04 (2006.01) 
(21) a 2006 0108 
(22) 2006.04.03 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  JOMIRU Vasile, MD 
(54) Debitmetru de gaze 
(57) Invenţia se referă la mijloacele de diagnostica-

re a motoarelor cu ardere internă şi poate fi 
folosită la determinarea stării tehnice a grupu-
lui piston-cilindru. 
Debitmetrul de gaze conţine un corp cilindric 
(1) cu orificii de intrare (4) şi ieşire (5) a gaze-
lor, dotat cu scară longitudinală (3), un drosel 
inelar (6), dotat cu scară circulară (7) şi 
înfiletat pe capul corpului, precum şi un rezer-
vor transparent (13), care comunică cu interi-
orul corpului. Droselul inelar (6) este executat 
în formă de capac, unit cu un ax canelat (8), 
antrenat de un motor electric (11) prin inter-
mediul unui reductor (10) şi al unui ambreiaj 
electromagnetic (9). Rezervorul (13) este um-
plut cu lichid transparent, comunică cu corpul 
printr-un tub (12) şi este traversat de un fasci-
cul de raze de la o sursă de iradiere (14), re-
cepţionat de un fotoreceptor (17), care este 
conectat în serie la un amplificator de semna-
le fotoelectrice şi la un bloc de comandă a 

motorului electric (11) şi a ambreiajului elec-
tromagnetic (9). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Gasometer 
(57) The invention relates to the internal combus-

tion engine diagnosing means and may be 
used for determining the technical state of the 
cylinder-piston group. 
The gasometer comprises a cylindrical body 
(1) with gas inlet (4) and outlet (5), equipped 
with longitudinal scale (3), an annular throttle 
(6), equipped with a circular scale (7) and 
screwed onto the body head, as well as a 
transparent reservoir (13), communicating 
with the body inside. The annular throttle (6) 
is made in the form of cover, joined with a 
splined shaft (8) driven by an electric motor 
(11) through a reduction gear (10) and an 
electromagnetic clutch (9). The reservoir (13) 
is filled with transparent liquid, communicates 
with the body by a tube (12) and is crossed by 
a ray bundle from a radiation source (14), re-
ceived by a photoreceiver (17), connected in 
series to a photoelectric signal amplifier and 
to a control unit of the electric motor (11) and 
of the electromagnetic clutch (9). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Газомер 
(57) Изобретение относится к средствам диаг-

ностирования двигателей внутреннего сго-
рания и может быть использовано для оп-
ределения технического состояния цилин-
дро-поршневой группы. 
Газомер содержит цилиндрический корпус 
(1) с входным (4) и выходным (5) отвер-
стиями для газов, снабженный продольной 
шкалой (3), кольцевой дроссель (6), снаб-
женный круговой шкалой (7) и завинченный 
в головке корпуса, а также прозрачный бак 
(13), который сообщен с полостью корпуса. 
Кольцевой дроссель (6) выполнен в виде 
крышки, соединенной с шлицевым валиком 
(8), ведомым электродвигателем (11) через 
редуктор (10) и электромагнитное сцепле-
ние (9). Бак (13) заполнен прозрачной жид-
костью, сообщен с корпусом через трубку 
(12) и пересечен пучком лучей от источни-
ка излучения (14), принимаемым фотопри-
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емником (17), который подключен после-
довательно к усилителю фотоэлектриче-
ских сигналов и к блоку управления элек-
тродвигателя (11) и электромагнитного 
сцепления (9).   
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
 

 

 
(11) 3547 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  G01R 5/00 (2006.01) 
                         G01B 7/30 (2006.01) 
                         G06G 7/182 (2006.01) 
(21) a 2005 0121 
(22) 2005.04.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONI-

CĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  ZASAVIŢCHI Efim, MD 
(54) Transformator al unghiului de rotaţie în 

semnal electric 
(57)     Invenţia se referă la transformatoarele un-

ghiului de rotaţie în semnal electric. 
Transformatorul unghiului de rotaţie în semnal 
electric conţine un magnet imobil (1), în câm-
pul căruia este plasat un sistem mobil (2) cu 
posibilitatea rotaţiei în jurul axei sale. Pe axa 
sistemului mobil (2) se plasează un element 
sensibil (3) executat în formă de bicristal al 
unui supraconductor de tipul II. Măsurarea va-
lorii curentului critic se efectuează cu ajutorul 
unui sistem de înregistrare (4).  
Rezultatul invenţiei constă în asigurarea exac-
tităţii înalte a fixării deplasărilor unghiulare 
mici. 
    

  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Rotation angle-to-electric signal converter  
(57) The invention relates to the rotation angle-to-

electric signal converters. 
The rotation angle-to-electric signal converter 
comprises a fixed magnet (1), in the field of 
which there is placed a mobile system (2) with 
the possibility of rotation about its axis. Onto 
the axis of the mobile system (2) there is in-
stalled a sensing element (3), made in the 
form of bicrystal of a type II superconductor. 
Measuring of the critical current value is 
carried out by means of a recording sys-
tem (4). 
The result of the invention consists in provid-
ing the high accuracy of fixing small angular 
displacements. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Преобразователь угла поворота в электри-
ческий сигнал 

(57)   Изобретение относится к преобразователям 
угла поворота в электрический сигнал. 
Преобразователь угла поворота в электри-
ческий сигнал содержит неподвижный маг-
нит (1), в поле которого размещена мобиль-
ная система (2), с возможностью поворота 
вокруг своей оси. На оси мобильной системы 
(2) установлен чувствительный элемент (3), 
выполненный в виде бикристалла сверхпро-
водника II типа. Измерение величины крити-
ческого тока производится при помощи реги-
стрирующей системы (4).  
Результат изобретения состоит в обеспе-
чении высокой точности фиксирования ма-
лых угловых перемещений. 
     
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
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(11) 3548 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  H01L 31/09 (2006.01) 
                         H01L 31/101 (2006.01) 
                         H01L 31/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0120 
(22) 2007.04.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  IOVU Mihail, MD; CIORBĂ Valeriu, MD; 

HAREA Diana, MD; COLOMEICO Eduard, 
MD; VASILIEV Ion, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Element fotosensibil al detectorului de fo-

toni 
(57) Invenţia se referă la domeniul fotonicii, şi 

anume la instalaţiile de detectare a fotonilor, 
în particular la elementele fotosensibile ale 
detectoarelor de fotoni în bază de semicon-
ductori. 
Elementul fotosensibil al detectorului de fotoni 
conţine un substrat dielectric de sticlă (1), pe 
care sunt aplicate un substrat de contact (2), 
un substrat fotosensibil semiconductor (3) din 
triseleniură de arsen (As2Se3) dopat cu staniu 
(Sn) cu o concentraţie în limitele 3,0…5,0 % 
at. şi un al doilea substrat de contact (4). 
Rezultatul constă în aceea că elementul foto-
sensibil permite o detectare mai precisă a fo-
tonilor, posedă sensibilitate fotoelectrică spo-
rită şi o memorie fotoelectrică cu o capacitate 
înaltă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

 
 

(54) Photosensitive cell of the photodetector  
(57) The invention relates to the field of photonics, 

namely to the photon registration plants, in 
particular to the photosensitive cells of the 
photodetectors on base of semiconductors. 
The photosensitive cell of the photodetector 
comprises a glass substrate (1), onto which 
there are applied a contact layer (2), a photo-
sensitive semiconductor layer (3) of arsenous 
triselenide (As2Se3) doped with stannum (Sn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

with a concentration within the limits of 
3.0…5.0 at.%, and a second contact layer (4). 
The result consists in that the photosensitive 
cell allows a more precise registration of pho-
tons, possesses increased photoelectric sen-
sitivity and a high-capacity photoelectric 
memory. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Фоточувствительный элемент фотоде-
тектора 

(57) Изобретение относится к области фотони-
ки, а именно к установкам для регистрации 
фотонов, в частности к фоточувствитель-
ным элементам фотоприемников на осно-
ве полупроводников. 
Фоточувствительный элемент фотодетек-
тора содержит подложку из стекла (1), на 
которую нанесены контактный слой (2), 
фоточувствительный полупроводниковый 
слой (3) из триселенида мышьяка (As2Se3) 
легированный оловом (Sn) с концентраци-
ей в пределах 3,0...5,0% aт., и второй  кон-
тактный слой (4). 
Результат состоит в том, что фоточувстви-
тельный элемент разрешает более точную 
регистрацию фотонов, обладает высокой 
фотоэлектрической чувствительностью и 
вместительной фотоэлектрической памя-
тью. 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2008.02.29 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de  
clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care  

a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului 

Nr. 
crt. 

 Cod 
ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) 
Cod  

ST. 16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 3310 G2 A61K 31/51 (2006.01)                         

A61N 1/34 (2006.01)                         
A61P 25/20 (2006.01) 

a 2006 0298 2006.12.27 5/2007 

2 MD 3329 G2 H01C 17/04 (2006.01)                   
G01R 27/02 (2006.01) 

a 2004 0216 2004.09.09 5/2007 

3 MD 3353 G2 H01C 17/04 (2006.01) a 2004 0217 2004.09.09 6/2007 
4 MD 3355 G2 A61B 17/56 (2006.01)                         

A61B 17/74 (2006.01)                         
A61B 17/78 (2006.01) 

a 2006 0221 2006.09.06 7/2007 

5 MD 3357 G2 A61F 5/04 (2006.01) a 2007 0062 2007.03.15 7/2007 
6 MD 3358 G2 A61K 31/327 (2006.01)                         

C07B 41/14 (2006.01)                         
C07C 409/20 (2006.01)                         
C07D 307/92 (2006.01)                      
A61P 31/10 (2006.01) 

a 2006 0188 2006.07.14 7/2007 

7 MD 3359 G2 A61K 35/00 (2006.01)                         
A61K 35/12 (2006.01)                         
A61K 35/30 (2006.01)                         
A61K 35/32 (2006.01)                       
A61K 35/407 (2006.01)                         
A61K 35/50 (2006.01)                         
A61K 35/54 (2006.01)                         
A61P 19/00 (2006.01) 

a 2006 0264 2006.11.24 7/2007 

8 MD 3361 G2 A61K 35/12 (2006.01)                         
A61K 35/00 (2006.01)                         
A61K 35/30 (2006.01)                         
A61K 35/407 (2006.01)                         
A61K 35/54 (2006.01)                         
A61P 25/28 (2006.01) 

a 2006 0253 2006.10.27 7/2007 

9 MD 3362 G2 B01F 3/00 (2006.01)                    
B01J 19/20 (2006.01)                         
C10L 1/02 (2006.01)                         
C11C 3/10 (2006.01)                         
C07C 67/02 (2006.01) 

a 2007 0030 2007.02.02 7/2007 

10 MD 3364 C2 B23H 3/04 (2006.01)                     
B23H 7/22 (2006.01)                         
B23H 9/14 (2006.01)                    
B23H 9/18 (2006.01)                    
C25F 3/06 (2006.01) 

a 2005 0362 2005.12.06 7/2007 

11 MD 3365 G2 B42D 15/10 (2006.01) a 2006 0168 2006.06.27 7/2007 
12 MD 3366 G2 B65D 1/02 (2006.01)                     

B65D 1/04 (2006.01)                         
B65D 13/02 (2006.01) 

a 2006 0160 2006.06.16 7/2007 

13 MD 3367 G2 C02F 9/02 (2006.01)                   
C02F 9/04 (2006.01)                  
C02F 1/52 (2006.01)                       
C02F 11/14 (2006.01)                         

a 2006 0204 2006.08.07 7/2007 
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C02F 101/30 (2006.01)                         
C02F 103/32 (2006.01) 

14 MD 3368 G2 C12G 1/00 (2006.01)                         
C12G 1/022 (2006.01)                         
C12G 1/04 (2006.01)                         
C12G 1/10 (2006.01) 

a 2005 0081 2005.03.21 7/2007 

15 MD 3369 G2 C13D 1/02 (2006.01)                         
A23L 2/04 (2006.01) 

a 2006 0255 2006.10.25 7/2007 

16 MD 3370 G2 C25B 1/34 (2006.01)                         
C25B 9/06 (2006.01)                         
C25B 11/06 (2006.01)                         
C01B 11/06 (2006.01) 

a 2006 0027 2006.01.10 7/2007 

17 MD 3371 G2 G01M 13/02 (2006.01) a 2006 0215 2006.08.30 7/2007 
18 MD 3372 C2 H01L 31/00 (2006.01)                         

B05D 3/00 (2006.01)                         
B32B 7/00 (2006.01) 

a 2006 0106 2006.03.31 7/2007 
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /

Сорта растений

Protecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind
protecţia soiurilor de plante nr. 915-XIII din 11 iulie 1996, modificată şi completată prin legile nr. 1079-

XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003, nr. 469-XV din 21.11.2003 şi
nr. 205-XVI din 28.07.2005.

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soiuri de plante 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.

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 în proprietatea
industrială, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 17 din Lege.

Materialele cererilor de brevet pentru soiuri de plante, informaţiile despre care sunt publicate în numărul
de faţă se află în biblioteca AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi consultate sau se pot comanda copii,
contra cost.

În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet pentru soiuri de plante depuse, brevetele
pentru soiuri de plante acordate şi brevetele pentru soiuri de plante eliberate conform procedurii naţionale.

The legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in  with the Law on
the Protection of Plant Varieties No 915-XIII of July 11, 1996, amended and completed by the laws

No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002, No 240-XV of June 13, 2003,
No 469-XV of November 21, 2003 and No 205-XVI of July 28, 2005.

In accordance with this Law, variety patents are granted by the AGEPI and shall certify the priority of
the variety, the authorship of the breeder and the exclusive rights of the patent owner on the variety. The
plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable.

The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who according to Art. 11 and
12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative in industrial property and
shall include the documents specified in Art. 17 of the Law.

Documents concerning the variety patent applications, the information on which was published in the
present issue, are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or copies
may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the filed plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the
patents granted according to the national procedure are published in the Section.

Правовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
об охране сортов растений № 915-XIII от 11 июля 1996 г., измененного и дополненного на

основании законов № 1079-XIV от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г., № 240-XV от 13.06.2003 г.,
№ 469-XV от 21.11.2003 г. и № 205-XVI от 28.07.2005 г.

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.

Заявка на выдачу патента на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно
ст. 11 и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя в области
промышленной собственности, должна содержать документы, предусмотренные в ст. 17 Закона.

Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в данном
номере, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для
платного изготовления копий.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на сорта растений, о сортах растений, по
которым приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
Applications on Plant Variety Patents
Заявки на патенты на сорта растений

BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Grants of the Plant Variety Patents
Сорта растений, по которым приняты решения о выдаче патентов

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
List on the Plant Variety Patents Issued
Выданные патенты на сорта растений

FA9E Cereri  de brevet pentru soi de plantă retrase
Withdrawal of Plant Variety Applications
Отозванные заявки на патенты на сорта растений

FC9E Hotărâri de respingere a cererilor de brevet pentru soi de plantă
Refusal on Patent Granting
Решения об отклонении заявок на выдачу патентов на сорта растений

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă
Annulment of Plant Variety Patent
Аннулирование патентов на сорта растений

MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru soi de plantă
Forfeiture of Rights on Plant Variety Patents
Прекращение действия прав на патент на сорт растения

MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă
Renunciation to the Plant Variety Patent
Отказ от патента на сорт растения

HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă
Revalidation of the Plant Variety Patent
Восстановление патента на сорт растения

FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel recapitulativ)
List of Protected Plant Varieties (table recapitulative)
Перечень охраняемых сортов растений (сводная таблица)

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST.17

WIPO CODES ON CODING OF INFORMATION 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 В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ.17
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă /
Applications for plant variety patent /
Заявки на патент на сорт растения

Nr. 
crt. 

Nr. cererii/   
Data depozit     

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea populară 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă  
a soiului 

No. Application number/   
Filing date   

a.  Applicant  
b. Breeder                      

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи                                       

а. Заявитель       
b. Селекционер                        

Название вида 
(Ботанический таксон)      

Предложенное 
наименование сорта 

1 2 3 4 5 

1 v 2007 0010 / 
2007.12.06 

a. NV BETTER3FRUIT, BE  
 
b. N.V. JOHAN Nicolai, BE  

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

NICOGREEN 

2 v 2007 0011 / 
2007.12.06 

a. NV BETTER3FRUIT, BE   
 
b. N.V. JOHAN Nicolai, BE  

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

NICOTER 

3 v 2007 0012 / 
2007.12.20 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD  
 
b. MIHAI Veaceslav, MD; 
PERJU Valentin, MD; 
BOTEZATU Mihail, MD; 
CRIVCEANSCHI Victor, MD; 
HROPOTINSCHI Petru, MD  

SFECLĂ DE ZAHĂR  
(Beta vulgaris L.,  ssp. vulgaris 
var. altissima Doell) 
 
Sugar beet  
(Beta vulgaris L.,  ssp. vulgaris 
var. altissima Doell) 
 
Сахарная свекла  
(Beta vulgaris L.,  ssp. vulgaris 
var. altissima Doell) 
 

ICCC 23 

4 v 2007 0013 / 
2007.12.20 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD   
 
b. MIHAI Veaceslav,MD; 
PÎSLARU Iurii, MD; 
CRIVCEANSCHI Victor, MD; 
HROPOTINSCHI Petru, MD 

SFECLĂ DE ZAHĂR  
(Beta vulgaris L.,  ssp. vulgaris 
var. altissima Doell) 
 
Sugar beet  
(Beta vulgaris L.,  ssp. vulgaris 
var. altissima Doell) 
 
Сахарная свекла  
(Beta vulgaris L.,  ssp. vulgaris 
var. altissima Doell) 

ICCC 25 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

Protecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale aprobat

prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul

exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.
Un model de utilitate poate fi înregistrat, dacă se referă la executarea constructivă a mijloacelor de

producţie şi a obiectelor de consum sau a părţilor integrante ale acestora şi dacă prezintă o soluţie nouă,
susceptibilă de aplicare industrială.

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare depuse, modelele de utilitate
înregistrate şi certificatele de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate.

Legal protection of  utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration thereof with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial

Property Protection approved by the Government Decision No. 456 of July  26, 1993.
The certificate of utility model registration shall attest to the priority, the authorship and the exclusive

right of the owner in the utility model.
An utility model may be registered if it relates to the aids of mechanical completion and to the con-

sumption objects or the components thereof, if it is new and if it is susceptible of  industrial application.
In the Section are published data on the filed applications for utility model registration, the registered

utility models and the issued certificates of registration of utility models.

Правовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
регистрации в AGEPI в порядке, установленном Временным положением об охране про-

мышленной собственности, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключитель-

ное право владельца на полезную модель.
Полезная модель может быть зарегистрирована, если она относится к конструктивному выполнению

средств производства и предметов потребления или их составных частей, если она является новой и
промышленно применимой.

В данном Разделе публикуются сведения о поданных заявках на регистрацию полезных моделей,
о зарегистрированных полезных моделях, сведения о поданных и о выданных свидетельствах о
регистрации полезных моделей.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat
Number of registered utility model
Номер зарегистрированной полезной  модели

(12) Denumirea tipului de document

Denomination of the type 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 cererii/certificatului

Information on the correction of the application/certificate

Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of renewal utility model
Номер возобновленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity
Установленная дата истечения возобновления

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

(22) Data depozitului
Filing date of the application
Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

Date of exhibition priority

Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

Number of the priority application

Номер, присвоенный приоритетной заявке

(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки
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(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST. 3 OMPI

Country of the priority application, code of the country according to the WIPO Standard ST. 3

Страна приоритетной заявки, код страны в соответствии со стандартом ST. 3 ВОИС

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: BOPI number and year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год

(45) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate: numărul BOPI, anul
Date of publishing the decision on utility model registration: BOPI number and year
Дата публикации решения о регистрации полезной модели: номер BOPI, год

(47) Data eliberării certificatului
Date of issuance of certificate
Дата  выдачи  свидетельства

(48) Data publicării cererii/certificatului corectat
Date of publishing the corrected application/certificate
Дата публикации заявки/свидетельства

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация

(54) Titlul modelului de utilitate

Title of the utility model

Название полезной модели

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

Abstract or claims

Реферат или формула

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat

Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has divided up

Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ

(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de invenţie pe care se bazează cererea actuală pentru model de
utilitate

Number and filind date of the patent application which the effective utility model application relies on
Номер и дата подачи заявки на изобретение, на которой основывается нынешняя заявка на полезную модель

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

Name of the applicant(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

Имя заявителя (заявителей), код страны SТ. 3 ВОИС

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the author(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

Имя автора (авторов), код страны SТ. 3 ВОИС
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(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

Имя владельца регистрации, код страны SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială

Name of the representative in industrial property

Имя представителя в области промышленной собственности

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date for introducing the national procedure according to the PCT

Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data

International application (regional or under the PCT): number and filing date

Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data

International publication (regional or under the PCT): number and publication date

Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

A – NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII
HUMAN  NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

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

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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CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU  IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI DE  UTILITATE

CONFORM  NORMEI  ST. 16

WIPO  NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND
OF UTILITY MODEL REGISTRATION DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE

WITH THE  STANDARD  ST. 16

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

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

– first publication level: published, unexamined application on utility model registration

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

U8 – cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice,
părţilor din text, desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt

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

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

U9 – cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

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

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

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

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

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

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, examinată (se aplică
pentru publicarea care succedă documentul cu codul U)

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

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

Y8 – certificat de înregistrare a modelului de utilitate, cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor
din text, desenelor sau formulelor chimice în pagina de capăt a documentului

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

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



UTILITY MODELSMD - BOPI 3/2008

54

Y9  – certificat de înregistrare a modelului de utilitate, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

       – certificate on registration of utility model reprinted with corrections or modifications of any part of the de-
scription, claims and drawings

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

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

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

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

Z2 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codurile Y1, Y2)

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

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

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

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

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

W2– al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului
fără examinarea în fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul U)

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

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

I1 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului fără
examinarea în fond (se aplică pentru publicare, dacă documentul cu codurile W1, W2 n-a fost publicat)

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

       – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность заяв-
ителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, если документ с кодом W1, W2 не пуб-
ликовался)

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului fără
examinarea în fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codurile W1, W2)

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

       – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность
заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, следующей за публикацией доку-
мента с кодом W1, W2)
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA MODELELE DE UTILITATE, PUBLICATE

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADING OF INFORMATION CONCERNING

UTILITY MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ  В ОФИЦИАЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

AA1K Lista cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor de depozit
Numerical index of filed applications for the registration of utility models
Нумерационный указатель поданных заявок  на регистрацию полезных моделей

BB1K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate publicate
Published applications for the registration of utility models
Опубликованные заявки на регистрацию полезных моделей

FF4K Modele de utilitate înregistrate
Registered utility models
Зарегистрированные полезные модели

FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate
List of issued utility model certificates
Перечень выданных свидетельств о регистрации полезных моделей

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
List of renewal utility models
Перечень продленных полезных моделей
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BB1K Cereri de înregistrare /
Applications for registration /
Заявки на регистрацию

Cererea de înregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de către autor sau  succesorul
lui în drepturi, personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială.

Cererea trebuie să se refere la un singur model de utilitate sau la un grup de modele de utilitate care
formează un singur concept creativ şi trebuie să conţină documentele prevăzute în Regulamentul provizoriu
cu privire la protecţia proprietăţii indrustriale în Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456
din 26 iulie 1993.

Descrierile cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate ale căror rezumate sunt publicate în numărul
de faţă se află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului şi pot fi consultate direct sau se pot comanda
copii, contra cost.

The application for registration of a utility model shall be filed with the AGEPI, directly or through a
representative in industrial property, by the author or its successor in titles.

The application shall relate only to one utility model or to a group of utility models so linked as to form
a single general inventive concept and shall contain the documents foreseen in the Provisional Regulation
on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government decision No 456
of July 26, 1993.

Descriptions of the applications on registration of the utility models, the abstracts of which are pub-
lished in the present Bulletin are present in the AGEPI library, available for public and may be consulted
directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Заявка на регистрацию полезной модели подается в AGEPI автором или его   правопреемником
лично или через представителя в области промышленной собственности.

Заявка должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, образующих
единый изобретательский замысел, и должна содержать документы, предусмотренные во Временном
положении об охране промышленной собственности, утвержденном постановлением Правительства
№ 456 от 26 июля 1993 г.

Описания к заявкам на регистрацию полезных моделей, рефераты которых опубликованы в данном
номере, находятся в библиотеке АGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату
могут быть заказаны их копии.
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(21) u 2006 0008 (13) U
(51) Int. Cl.:  A47K 5/05 (2006.01)
(22) 2006.06.12
(71)(72) MÂRZA Ghenadii, MD
(54) Suport pentru săpun
(57) Modelul de utilitate se referă la echipamente

sanitaro-tehnice şi sanitaro-igienice.
Esenţa modelului de utilitate constă în aceea
că suportul pentru săpun include un corp din
material elastic (1), care conţine două braţe (2)
şi (3) în formă de X, unde un capăt (4) este
destinat pentru fixarea cu mâna, iar capătul
opus este dotat cu două plăci (5), orientate
lateral, fiind amplasate în interiorul săpunului
(6), şi două plăci (7), orientate lateral cu
capetele încovoiate (8) pentru comprimarea
săpunului (6) din exterior, cu o lungime mai
mare decât a plăcilor din interiorul săpunului.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Soap holder
(57) The utility model relates to the sanitary and

hygiene appliances.
Summary of the utility model consists in that
the soap holder includes a body of elastic
material (1), containing two arms (2) and (3)
in the form of X, where one end (4) is meant
for fixation with the hand, and the apposite end
is equipped with two plates (5), oriented later-
ally, placed inside the soap (6), and two plates
(7), oriented laterally with bent ends (8) for
compression of the soap (6) on the outside,
with a length greater than that of the plates
inside the soap.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Мылодержатель
(57) Полезная модель относится к санитарно-

техническому и санитарно-гигиеническому
оборудованию.
Сущность полезной модели состоит в том,
что мылодержатель включает корпус из
эластичного материала (1), содержащий
два плеча (2) и (3) в форме X, где один конец
(4) предназначен для фиксации рукой, а
противоположный конец снабжен двумя

пластинами (5), латерально направлен-
ными, расположенными внутри мыла (6), и
две пластины (7), латерально направлен-
ные с загнутыми концами (8) для сжатия
мыла (6) снаружи, с большей длинной, чем
у пластин внутри мыла.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(21) u 2007 0012 (13) U
(51) Int. Cl.:  G09F 9/00 (2006.01)
                            G09F 13/00 (2006.01)
                            G09F 13/04 (2006.01)
(22) 2007.05.24
(71) ÎCS “BRITISH AMERICAN TOBACCO-

MOLDOVA” SRL, MD
(72) COJOCARU Natalia, MD
(54) Mijloc publicitar
(57) Modelul de util itate se referă la tehnica

publicitară, ş i anume la mijloacele de
iluminare pentru reprezentarea informaţiei
publicitare.
Mijlocul publicitar constă din corp şi dispozitiv
publicitar, totodată în interiorul corpului este
amplasată o sursă fotogenă. Dispozitivul
publicitar constă dintr-un suport transparent
divizat în două secţii, pe una dintre care se
amplasează informaţia de reprezentare statică
text şi grafică, iar pe cealaltă – informaţia de
reprezentare dinamică text în formă de „tele-
text”, reprodusă de indicatorii grafici de
sintetizare a semnelor unei matrice cu diode
luminescente, instalaţi în orificiile executate în
suport. Grosimea suportului este mai mică
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sau egală cu înă l ţ imea unei diode lumi-
nescente. Matricea cu diode luminescente şi
fiecare din diodele luminescente sunt instalate
cu posibili tatea înlocuirii  lor. În mijlocul
publicitar este introdus suplimentar un dis-
pozitiv de comandă  a matricei cu diodă
luminescentă, care permite de a regla numărul
semnelor textului afişat, viteza de afişare a
textului, tipul caracterelor, luminozitatea
imaginii grafice, precum şi de a opri mişcarea
informaţiei de reprezentare text şi de a elimina
textul după stopare.

Revendicări: 4
Figuri: 2

*

*     *

(54) Advertising means
(57) The utility model refers to the advertising engi-

neering, namely to the light means for repre-
sentation of the advertising information.
The advertising means consists of a body and
an advertising device, at the same time inside
the body there is placed a light-emitting source.
The advertising device consists of a transpar-
ent support divided into two sections, onto one
of which there is placed the static graphic and
text information and onto the other one - the dy-
namic text information in the form of a “creep-
ing line“, reproduced by sign synthesizing
graphic indicators of a light-emitting diode
matrix, installed into the holes made in the
support. The thickness of the support is
smaller or equal to the height of a light-emit-
ting diode. The light-emitting diode matrix and
each of the light-emitting diodes are installed
with the possibility of substitution thereof. Into
the advertising means there is additionally in-
troduced a light-emitting diode matrix control
unit, permitting to control de number of signs
of the advertised text, the text advertising speed,
the character font type, the graphic image lu-

minance, as well as to stop the text informa-
tion movement and to remove the text after stop-
page.

Claims: 4
Fig.: 2

*

*     *

(54)     Рекламное средство
(57) Полезная модель относится к рекламной

технике, а именно, к световым средствам
отображения рекламной информации.
Рекламное средство состоит из корпуса и
рекламного устройства, причём, внутри
корпуса размещен светоизлучающий ис-
точник. Рекламное устройство состоит из
светопроницаемой подложки, которая
делится на две секции, на одной из которых
располагают статическую графическую и
текстовую информацию, а на другой –
динамическую текстовую информацию в
виде «бегущей строки», воспроизводимую
знакосинтезирующими графическими инди-
каторами светодиодной матрицы, уста-
новленными в отверстиях, выполненных в
подложке. Толщина подложки меньше или
равна высоте светодиода. Светодиодная
матрица и каждый из светодиодов уста-
новлены с возможностью их замены. В
рекламное средство дополнительно вве-
дено устройство управления светодиодной
матрицей, позволяющее регулировать
число знаков афишируемого текста, ско-
рость афиширования текста, вид шрифта,
яркость графического изображения, а
также останавливать движение текстовой
информации и убирать текст после оста-
новки.

П. формулы: 4
Фиг.: 2
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FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

Orice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI o cerere motivată de anulare a modelului
de utilitate pe întreaga durată de valabilitate a acestuia, dacă nu este îndeplinită cel puţin una

din condiţiile prevăzute în Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica
Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

Any person concerned is entitled to file with the AGEPI a written reasoned declaration of cancella-
tion of a utility model for the whole term thereof, if any one of the conditions set out in the

Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Go-
vernment Decision No 456 of July 26, 1993 has not been met.

Любое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение против решения о регистрации
полезной модели на весь срок его действия, если не выполнено хотя бы одно из условий,

предусмотренных Временным положением об охране промышленной собственности в Республике
Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
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(11) 169 (13) W1
(51)  Int. Cl.:  A45F 3/20 (2006.01)
                            A47G 19/22 (2006.01)
(21) u 2007 0017
(22) 2007.08.14
(71)(72)(73) BUZHOR Serghei, MD
(54)     Pahar pliant (variante)
(57) Modelul de utilitate  se referă la vasele de băut

şi poate fi utilizat  pentru uz casnic şi în  calitate
de echipament de marş.
Conform  primei variantei, paharul pliant in-
clude cel puţin două  elemente cilindrice (1, 2)
concentrice cu diametre diferite, unite între ele
telescopic, şi un picioruş (5) cu bază (6),
totodată elementul cilindric cu cel  mai mic
diametru (2) este dotat cu un fund conic (3) şi
prevăzut cu un şurub (4) cu  filet extern la capătul
inferior, iar picioruşul (5) este executat cu filet
intern la capătul superior şi este unit cu
elementul cilindric menţionat prin intermediul
şurubului (4).
Conform variantei a doua, paharul pliant in-
clude cel puţin două elemente cilindrice (1, 2)
concentrice cu diametre diferite, unite între ele
telescopic, şi un picioruş (5) cu bază (6),
totodată elementul cilindric cu cel mai mic
diametru (2) este dotat cu un fund conic (3), de
care este fixat picioruşul (5), care include cel
puţin  două inele cu diametre diferite, unite tele-
scopic.
Paharul pliant poate fi confecţionat dintr-un
material metalic uşor sau din masă plastică,
iar baza picioruşului poate fi executată plată
sau conică.
Rezultatul modelului de utilitate constă în
executarea unui vas de băut pliant comod în
utilizare şi transportare.

Revendicări: 4
Figuri: 2

*

*     *

(54) Collapsible glass (variants)
(57) The utility model relates to the drinking dish-

ware and may be used in private life and in the
marching conditions.
According to the first variant, the collapsible
glass includes at least two telescopically
joined cylindrical concentric elements (1, 2) of
different diameter and a shank (5) with base
(6), at the same time the cylindrical element
with the smallest diameter (2) is equipped with
a conic bottom (3)  and provided with a screw

(4) with an external thread onto its lower end,
and the shank (5) is made onto the upper end
with an internal thread and joined with said
cylindrical element by means of the screw (4).
According to the second variant, the collaps-
ible glass includes at least two telescopically
joined cylindrical concentric elements (1, 2) of
different diameter and a shank (5) with base
(6), at the same time the cylindrical element
with the smallest diameter (2) is equipped with
a conic bottom (3), to which it is fixed the shank
(5), including at least two telescopically joined
rings of different diameter.
The collapsible glass may be made of light
metal or plastic material, and the shank base
may be made flat or conic.
The result of the utility model consists in ex-
ecuting a usable and transportable collapsible
drinking dishware.

Claims: 4
Fig.: 2

*

*     *

(54) Складной стакан (варианты)
(57) Полезная модель относится к посуде для

питья и может быть использована  в  быту
и  в походных условиях.
Согласно первому  варианту, складной
стакан  включает, по крайней мере, два
телескопически соединенных цилиндри-
ческих концентрических элемента (1, 2)
разного диаметра и ножку (5) с основанием
(6),  при этом цилиндрический элемент с
наименьшим диаметром (2) оснащен кони-
ческим дном (3) и снабжен болтом (4) с
наружной резьбой на нижнем конце, а
ножка (5) выполнена на верхнем конце с
внутренней резьбой и соединена с ука-
занным цилиндрическим элементом пос-
редством болта (4).
Согласно второму варианту, складной
стакан  включает, по крайней мере, два
телескопически соединенных цилиндри-
ческих концентрических элемента (1, 2)
разного диаметра и ножку (5) с основанием
(6), при этом цилиндрический элемент с
наименьшим диаметром (2) оснащен кони-
ческим  дном (3), к которому прикреплена
ножка (5), включающая, по крайней мере,
два кольца разного диаметра, соединенных
телескопически.
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Складной стакан может быть выполнен из
легкого металла или пластмассы, а осно-
вание ножки может быть выполнено плос-
ким или коническим.
Результат полезной модели состоит в
выполнении складной посуды для питья,
удобной в применении и при транспор-
тировке.

П. формулы: 4
Фиг.: 2

            

(11) 170 (13) W1
(51) Int. Cl.:  A61M 15/00 (2006.01)
(21) u 2007 0029
(22) 2007.12.10
(71)(72)(73)  SÎRBU Stepan, MD
(54) Inhalator pentru substanţă pulverulentă
(57) Modelul de util itate se referă la tehnica

medicală, în special la dispozitive de inhalare.
Esenţa modelului de utilitate constă în aceea
că inhalatorul pentru substanţă pulverulentă in-
clude corpul (1), în interiorul căruia este
amplasat un container deschis (2) pentru
substanţa iniţială, la fundul căruia este situat
un nod de mărunţire şi debitare a substanţei
(5), executat în formă de placă dreptunghiulară
cu capetele teşite şi îndoite în direcţii opuse şi
pus în mişcare de arborele 6 al unui motor
electric, situat în corp sub container, în partea
superioară corpul este dotat cu un capac
demontabil (3), executat de formă cilindrică cu
umeraşe şi îmbinat cu un gât cu orificiu de
ieşire, dotat cu un muştiuc (4), totodată raportul
dintre înălţimea containerului şi înălţimea

capacului constituie 1:(3…5), iar înălţimea
containerului constituie 40…60 mm.

Revendicări: 4
Figuri: 1

*

*     *

(54) Inhaler for pulverulent substance
(57) The utility model relates to the medical engi-

neering, in particular to the inhaling devices.
Summary of the utility model consists in that
the inhaler for pulverulent substance includes
a body (1), inside which there is placed an open
container (2) for the initial substance, at the
bottom of which there is placed a substance
milling and feeding assembly (5), made in the
form of a rectangular plate with beveled and
bent in opposite directions edges and actuated
by the shaft (6) of an electric motor, placed into
the body under the container, in the upper part
of the body it is equipped with a removable
cover (3), made of cylindrical shape with arms
and combined with a neck with outlet equipped
with a mouthpiece (4), at the same time the
ratio between the container height and the
cover height constitutes 1:(3...5), and the height
of the container constitutes 40...60 mm.

Claims: 4
Fig.: 1

*

*     *

(54) Ингалятор для порошкообразного ве-
щества

(57) Полезная модель относится к медицинской
технике, в частности к ингаляционным
устройствам.
Сущность полезной модели состоит в том,
что ингалятор для порошкообразного ве-
щества включает корпус (1), внутри которого
расположен открытый контейнер (2) для
исходного вещества, на дне которого рас-
положен узел измельчения и подачи ве-
щества (5), выполненный в виде прямо-
угольной пластины со скошенными и отог-
нутыми в противоположные стороны края-
ми и приводимый в действие валом (6)
электрического двигателя, расположенным
в корпусе под контейнером, в верхней части
корпус  снабжен съемной крышкой (3),
выполненной цилиндрической c плечиками
и совмещенной с горлышком с выходным
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отверстием, снабженным мундштуком (4),
при этом соотношение между высотой
контейнера и высотой крышки составляет
1:(3…5), а высота контейнера составляет
40…60 мм.

П. формулы: 4
Фиг.: 1

(11) 171 (13) Y2
(51) Int. Cl.:  F16B 39/38 (2006.01)
(21) u 2007 0026
(22) 2007.11.27
(31) a 2004 0190
(32) 2004.07.28
(33) MD
(71)(72)(73)  RASSOHIN Ion, MD
(54) Îmbinare cu filet
(57) Modelul de utilitate se referă la construcţia de

maşini, în particular la elementele îmbinărilor
cu filet.
Îmbinarea cu filet conţine un prizon (3) şi o
piuliţă (4) cu canal inelar interior (5), care
împarte suprafaţa filetată a piuliţei în două părţi
egale (6, 7). Începutul filetului pe una din părţi
este executat cu o deplasare unghiulară faţă
de începutul filetului pe cealaltă parte.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Threaded connection
(57) The utility model relates to the mechanical

engineering, in particular to the threaded con-
nection elements.
The threaded connection comprises a stud (3)
and a nut (4) with inner annular groove (5),
dividing the threaded surface into two equal
parts (6, 7). The thread start onto one of the
parts is made with an angular displacement
about the thread start onto the other part.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54)     Резьбовое соединение
(57) Полезная модель относится к машиност-

роению, в частности к элементам резь-
бовых соединений.
Резьбовое соединение содержит шпильку
(3) и гайку (4) с внутренней кольцевой
канавкой (5), которая делит резьбовую
поверхность на два равных участка (6, 7).
Заход резьбы на одном из участков выпол-
нен с угловым смещением относительно
захода резьбы другого участка.

            П. формулы: 1
            Фиг.: 1
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2008.02.29

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3  OMPI, numărul
certificatului, codul tipului de document conform normei ST. 16  OMPI, indicii de clasificare conform

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

Nr. 
crt. 

Cod ST 
3 OMPI 

(11) Nr. 
certificat 

(13) Cod ST 16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 MD 163 I2 B01D 45/02 (2006.01)             
B01D 45/08 (2006.01)                         
B01D 45/18 (2006.01)      
B01D 47/02 (2006.01)                         
B01D 53/14 (2006.01)                         
B01D 53/78 (2006.01) 

u 2007 0016 2007.07.06 10/2007 

2 MD 164 I2 C23C 14/18 (2006.01) u 2007 0015 2007.07.04 10/2007 
3 MD 165 I2 C23C 14/18 (2006.01) u 2007 0014 2007.07.04 10/2007 
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IV 
Mărci / Trademarks 

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

22 septembrie 1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din 
23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003,  
nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005. 

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

Datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura naţională 
se publică în prezenta Secţiune.   

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 
şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică 
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques 
internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include atât datele bibliografice, cât 
şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil 
publicului. 

 

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 
registration  with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and 

Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the laws       
No. 1009-XIII of October 22, 1996, No. 1079-XIV of June 23, 2000, No. 65-XV of April 12, 2001,          
No. 1446-XV of November 08, 2002, No. 240-XV of June 13, 2003, No. 469-XV of November 21, 2003, 
No. 224-XV of July 01, 2004 and No. 205-XVI of July  28, 2005. 

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

The registration applications, the registered trademarks and trademarks renewal under the national 
procedure shall be published in this Section. 

The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the 
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in 
French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International 
Marks”. The Official Bulletin includes both bibliographic data and mark reproductions as well as a list of 
products/services and is available for public in the AGEPI library. 

P 

T 



MD - BOPI 3/2008                                            TRADEMARKS 

 66 

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS 

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

(181)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 

 Expected expiration date of registration validity    

(186)  Data prevăzută de expirare  a termenului de valabilitate a reînnoirii  

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul depozitului   

  Number of the application 

(220)  Data depozitului  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

(330)  Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI   

  Country of the initial application, code according to the WIPO Standard ST. 3 

(442)  Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului 

  Date of availability for public of the examined application 

(450)  Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului  

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

(511)  Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări 

  Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services 



M+RCI  MD - BOPI 3/2008  

 67 

(526)  Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde dreptul exclusiv   

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

(531)  Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale 
mărcilor (Clasificarea de la Viena)     

  Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the 
Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului  

  Indication of the fact that the mark is the state property 

(551)  Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare     

  Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification    

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

  Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark 

(580)  Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu: 
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, expirare a protecţiei)  

  Date of registration of any transaction relating to the application for registration or registrations (for 
example: change of the owner right, modification of the name or address, withdrawal, assignment of the 
protection, expiration of protection   

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

(641)  Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic   

  Number and date of filing the other prior art applications according to the legislation 

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

  Name and address of the applicant or the holder of the registration, code according to the WIPO Standard ST. 3 

(740)  Numele reprezentantului în proprietatea industrială       

  Name of the representative in industrial property 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

(770)  Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)      

  Name and address of the previous applicant or holder of the registration (in case of changing the holder) 

(771)  Numele precedent sau adresa precedentă a  solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)      

  Previous name or previous address of the applicant or holder (without changing the holder)  

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

(800)  Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid  

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

(300)*  Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul 
documentului, data depozitului, codul ţării) 

  Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the 
document, application filing date, the code of the country) 
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Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

 
n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din  
22 septembrie  1995, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, 

personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială. O cerere trebuie să se refere la o singură 
marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege. 

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cerere, să 
depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii. 

 

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No. 588-XIII of September 
22,1995, an application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by the applicant 

in person or through a representative in industrial property. The application shall concern only one 
trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law. 

Any person may oppose a registration of a trademark within the three months that follow the 
publication date of the notice concerning the application. 

 
 

Î 

I 
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(210) 017069 
(220) 2005.05.30 
(730) LIVRALUM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. V. Lupu nr. 42/N, ap. 1, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PLASTIK", "PVC",  
„Sistemleri", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, gri. 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea  curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor incluse în clasa 09. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 26.01.12; 26.02.05; 
26.03.06; 26.04.05; 26.04.12; 26.04.18; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 017869 
(220) 2005.10.11 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(8) 
05   - alimente dietetice, alimente pentru copii; ali-

mente pentru copii în formă de sucuri, pireuri, 

paste alimentare din fructe şi legume, deser-
turi din legume şi fructe pentru alimentaţia 
copiilor; 

 

29   - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulceţuri, confituri, produse lactate; 
uleiuri şi grăsimi comestibile; inclusiv conser-
ve şi semiconserve din legume, din sucuri de 
legume, de fructe; compoturi; marmelade, 
deserturi din  fructe; 

 

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 de răcit; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe şi le-
gume, băuturi nealcoolice conţinând fructe şi 
legume, siropuri din fructe şi legume, siropuri 
şi alte preparate nealcoolice din fructe şi le-
gume pentru fabricarea băuturilor nealcoolice; 
conserve din suc de fructe şi legume, nectare, 
sucuri naturale din fructe fără aditivi, sucuri 
naturale şi concentrate, extracte nealcoolice 
din fructe şi legume, suc multifruct şi unifruct, 
sucuri din legume, sucuri combinate din fructe 
şi legume; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări, elaborarea 
şi realizarea programelor de marketing, vân-
zări angro şi cu amănuntul, operaţii import-
export. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 017968 
(220) 2005.10.25 
(730) Verizon Trademark Services LLC, compa-

nie cu răspundere limitată a statului Dela-
ware, US 
1320 North Court House Road, Arlington,  
Virginia 22201, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(8) 
09   - produse de telecomunicaţie şi de tehnologii 

informaţionale; echipament de telecomunica-
ţie şi de tehnologii informaţionale, piese, ra-
corduri şi sisteme, şi anume pagere, telefoa-
ne, comutatoare telefonice, echipament peri-
feric pentru uz în reţelele locale şi în reţelele 
de arie largă; cabluri coaxiale şi cabluri optice 
şi adaptoare, calculatoare, microcalculatoare, 
monitoare, dispozitive de afişare pentru calcu-
latoare, coloane acustice, microfoane, purtă-
toare de memorie pentru calculator, memorie 
de calculator, echipamente periferice pentru 
calculator şi modeme; televizoare şi echipa-
ment periferic pentru televizoare, şi anume 
camere de televiziune, set de carcase, dispo-
zitive de telecomandă pentru uz interactiv şi 
noninteractiv, programe de calculator pentru 
utilizare în telecomunicaţii, afaceri, în dome-
niul financiar, programe pentru accesare la 
reţeaua globală de calculatoare de comunica-
ţie interactivă, cartele magnetice codificate 
lizibile de maşină, inclusiv cartele de apel 
telefonic şi cartele de credit; înregistrări audio 
şi video în domeniul telecomunicaţiilor, tehno-
logiilor informaţionale, protecţiei, noutăţilor, 
sportului, divertismentelor, culturii, afacerilor 
şi finanţelor, meteorologiei şi turismului; căşti 
pentru telefoane, muzică şi jocuri; filtre acusti-
ce şi informaţionale; jacuri; jacuri asamblate; 
conectoare şi pereţi din faţă pentru utilizare cu 
firele şi cablurile de telecomunicaţie; routere 
şi porţi pentru telecomunicaţii şi calculatoare; 
servere de tipărire; camere web; playere CD; 
playere  MP3; playere  DVD; cartele PC; sen-
zori şi instrumente sensibile meteorologice; 
aparate de fotografiat şi echipament de prelu-
crare a fotografiilor; radio duplex, dispozitive 
de înregistrare sonoră; GPS/dispozitive de 
conversie; sisteme de securitate; cartele de 
date; cartele de memorie; cartele de date 
EVDO, cartele de date GSM GPRS UMTS; 
cartele SIM; software de calculatoare pentru 
transferul de informaţie prin reţea, telefonie 
computerizată, comerţ electronic, securitatea 
calculatorului şi reţelei, mesagerie electronică, 
facsimile, prezentarea teleconferinţelor video, 
folosirea comună a documentului colaborativ 
şi pentru  permiterea accesului la bazele de 
date; 

 

14   - ceasuri; 
 

16   - produse de imprimerie, şi anume directoare 
telefonice, cărţi, buletine informaţionale,    
prospecte, broşuri, file şi cartele imprimate, 
materiale instructive şi tehnice, toate în do-
meniul telecomunicaţiilor, tehnologiilor infor-

maţionale, protecţiei, ştirilor, sporturilor, pen-
tru divertisment, cultură, afaceri şi finanţe, 
meteorologie şi turism; hârtie şi cartele plasti-
ce codificate nemagnetice pentru uz în calita-
te de cartelele de apel telefonic şi cartele de 
credit şi în alte scopuri; materiale de imprime-
rie, şi anume reviste şi buletine informaţiona-
le, toate referitoare la produse şi servicii în 
domeniul telecomunicaţiilor; 

 

28   - jucării şi jocuri electronice; 
 

35   - publicitate şi servicii ale directoarelor telefoni-
ce, şi anume promovarea produselor şi servi-
ciilor terţilor în publicitate imprimată, directoa-
re imprimate, prin informaţii codificate şi prin 
răspândirea materialelor prin reţele de comu-
nicaţie, inclusiv reţele globale de comunicaţii; 
managementul afacerilor şi servicii de consul-
tanţă, cu excepţia managementului şi consul-
taţiilor în domeniul afacerilor agricole; servicii 
informative de afaceri în domeniul telecomu-
nicaţiilor, publicităţii, tehnologiilor informaţio-
nale, marketingului şi în domeniile conexe, 
acordarea de informaţii prin telefon şi prin alte 
reţele de comunicaţie în domeniul telecomu-
nicaţiilor, tehnologiilor informaţionale, ştirilor, 
sportului, divertismentului, culturii, afacerilor şi 
finanţelor, meteorologiei şi turismului; servicii 
de promovare; servicii de prelucrare a datelor, 
servicii ale magazinelor de comerţ cu amă-
nuntul, catalog de servicii, comenzi telefonice 
şi comenzi electronice în domeniul telecomu-
nicaţiilor, tehnologiilor informaţionale şi mărfu-
rilor în general şi al echipamentului de birou; 
magazine de comerţ cu amănuntul on-line  cu 
încărcare pe linia de legătură specializată în 
muzică, jocuri şi imagini video preînregistrate; 

 

36   - servicii bancare, management financiar, ser-
vicii de informare şi investire, management 
imobiliar, închiriere, brokeraj şi servicii de in-
formare, servicii pe cartele de credit, servicii 
pe cartele de apel telefonic, şi anume servicii 
de telecomunicaţii pe cartele de apel telefo-
nic, şi anume servicii de telecomunicaţii pe 
cartele de apel preplătite şi francate oferite pe 
cartele codificate nemagnetice şi pe cartele 
codificate magnetice preplătite cu valoarea 
depozitată; servicii de comerţ electronic, şi 
anume servicii de prelucrare a cartelelor elec-
tronice de debit şi credit, transfer de fonduri şi 
servicii de prelucrare a plăţii; 

 

37   - servicii de instalare, întreţinere şi reparaţie în 
telecomunicaţii, a hardware şi software de 
calculatoare, a echipamentului audio, video şi 
interactiv, a pieselor componente, rezervelor 
şi sistemelor şi a echipamentului, pieselor  
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componente, rezervelor şi sistemelor conexe; 
 

38   - telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, şi 
anume transmisia vocii, datelor, imaginilor, 
secvenţelor audio, video şi informaţiei prin 
telefon, televiziune şi prin reţelele globale de 
comunicaţie; servicii de comunicaţii persona-
le; servicii de pagere; servicii de arendare a 
echipamentului referitor la telecomunicaţii, 
arenda echipamentului de telecomunicaţii, 
părţilor componente, rezervelor şi sistemelor; 
servicii de poştă electronică; servicii de teledi-
fuziune; transmisia ştirilor şi informaţiei prin 
telefon, televiziune şi prin reţelele globale de 
comunicaţie; transmisia directoarelor informa-
ţionale prin telefon, televiziune şi prin reţele 
globale de comunicaţie; asigurarea accesării 
interactive multiutilizator în reţeaua globală de 
comunicaţie; transmisia şi difuzarea progra-
mării audio şi video de toate tipurile prin tele-
fon, televiziune şi prin reţelele globale de co-
municaţie; servicii Internet prin reţele-pivot, şi 
anume prin linie de mare viteză  sau serii de 
conexiuni care formează o magistrală mare în 
reţea; teleconferinţe video şi audio în Internet, 
servicii ale reţelelor Modul de Transfer Asin-
cron (ATM), servicii ale Reţelei Numerice cu 
Servicii Integrate (ISDN), servicii ale Internet 
Protocoalelor (IP) de comunicaţie, servicii ale 
Reţelei Private Virtuale (VPN) şi servicii ale 
liniei private; servicii ale porţii de telecomuni-
caţii şi reţelei Releu de Cadru (Frame Relay) 
pentru transferul datelor; servicii de transport 
de date electronice în pachet; servicii de 
transmitere a vocii, datelor, secvenţelor video 
şi multimedia; asigurarea conectării teleco-
municaţiilor la Internet şi la alte comunicaţii 
computerizate, reţele de transfer a datelor şi 
fără fir; asigurarea şi multiaccesul la reţeaua 
de comunicaţii fără fir; servicii de facsimil; 
servicii de stocare a datelor electronice ale 
terţilor; servicii de telecomunicaţie, şi anume 
asigurarea porţii pentru interconectarea tele-
comunicaţiilor independente şi reţelelor de 
calculatoare pentru coparticipare în traficul 
Internet; servicii de poştă vocală; servicii de 
telecomunicaţie, şi anume asigurarea apeluri-
lor telefonice gratuite şi rutarea apelurilor tele-
fonice; servicii ale centrului de mesagerie prin 
definiţie; servicii de transfer de mesaje prin 
reţeaua telefonică de comunicaţie; conferinţe 
telefonice video, audio şi transfer de date, 
telecomunicaţii fără fir şi anume comunicaţii 
prin voce şi transfer de date fără fir; teleco-
municaţii, şi anume asigurarea Protocolului IP 
de transfer a semnalelor vocale; asigurarea 
punctului de acces la serverul de reţea pentru 

modificarea traficului Internet printre purtătorii  
de trafic Internet; servicii de mesagerie elec-
tronică; 

 

41   - educaţie şi divertisment, şi anume produse de 
televiziune şi video care asigură ştiri, diver-
tisment şi informaţie generală prin telefon, 
televiziune şi reţelele globale de comunicaţie; 
sponsorizarea disciplinelor sportive, a pro-
gramelor de învăţământ şi de divertisment şi a 
evenimentelor; 

 

42   - servicii de gazdă a paginilor Web, servicii de 
design al paginilor web, reţelelor informative 
electronice operaţionale; consultanţă şi servi-
cii de design în domeniul tehnologiilor infor-
maţionale, programării computerizate, tele-
comunicaţiilor, reţelelor de comunicaţie, co-
municaţiilor computerizate, managementului 
centrului de date şi reţelelor globale de comu-
nicaţie; servicii ale centrului de date; servicii 
de colocare, şi anume asigurarea protecţiei 
utilajului controlat ecologic şi monitorizarea 
tehnică a echipamentului de telecomunicaţii al 
terţilor; găzduirea, stocarea şi întreţinerea 
site-urilor web, centrelor web, poştei electro-
nice, grupurilor de ştiri, serverelor de listă şi 
conţinutului digital şi datelor terţilor; servicii 
ale furnizorilor de închirieri ale aplicaţiilor 
(modelul ASP), şi anume gazdă pentru sof-
tware de aplicaţie a terţilor; servicii de autenti-
ficare în telecomunicaţii şi servicii ale reţelei; 
servicii de arendare a echipamentului referitor 
la  tehnologii informaţionale, asigurarea cu 
software de audit al reţelei ce nu poate fi în-
cărcat în domeniul siguranţei comunicaţiilor 
reţelelor de date; designul comunicaţiilor 
computerizate şi reţelelor de date; asigurarea 
cu informaţie a reţelei de comunicaţii compu-
terizate şi a centrului de date; servicii de se-
curitate a reţelei de comunicaţie computeriza-
te; asigurare cu informaţie în domeniul Inter-
net şi securităţii reţelei şi protecţia transferului 
de date şi informaţiei; servicii de consultanţă 
în domeniul Internet şi securităţii reţelei, ser-
vicii de securitate a informaţiei, protecţia date-
lor şi transferul informaţiei  şi criptarea şi de-
criptarea datelor; servicii de autentificare a 
utilizatorului pentru terţi referitor la reţelele de 
comunicaţii vocale şi de date; monitorizarea 
reţelelor de date în scop de securitate, inclu-
siv asigurarea de parafocuri; consultaţii în 
domeniul securităţii reţelei de comunicaţii 
computerizate; 

 

45   - servicii de reconstituire şi răspuns de urgenţă 
în caz de avarie în sistemul de telecomunica-
ţii; servicii de consultanţă pentru reconsti- 
 



MD - BOPI 3/2008 TRADEMARKS 
 

 72

tuirea şi răspunsul de urgenţă în caz de ava-
rie în sistemul de telecomunicaţii. 

 

(531) CFE(5) 27.05.21; 26.03.23. 
 
 
 
(210) 018369 
(220) 2005.12.30 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SETTINGS". 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric;  aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale, 
cu excepţia pregătirii declaraţiilor fiscale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
 

(210) 018432 
(220) 2005.12.29 
(730) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, CY 

29A, Annis Komninis Street, P.C. 1061,  
Nicosia, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric;  aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială  
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şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 24.07.23; 26.11.13; 27.05.21; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 018861 
(220) 2006.03.06 
(730) Astorta S.A., MD 

Str. Kiev nr. 2, MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii şi silviculturii; 
răşini artificiale în stare brută, materiale plas-
tice în stare brută; îngrăşăminte pentru sol; 
compoziţii extinctoare; preparate pentru căli-
rea şi sudura metalelor; produse chimice des-
tinate conservării alimentelor; materiale ta-
nante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi 
industriei; 

 

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

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pen-

tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi meta-
lice, seifuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

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

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, de răcire, de distribuţie 
a apei şi instalaţii sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă şi navală; 

 

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

 

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

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare; 

 

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

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

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

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi articole textile neincluse în alte cla-
se; cuverturi de pat şi feţe de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul; 

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi, 
capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori arti-
ficiale; 

 

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

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de  
 

sport neincluse în alte clase; ornamente pen-
tru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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; 
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

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

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

33   - băuturi alcoolice; 
 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole  şi forestie-
re; 

 

45   - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.05.02; 04.05.03; 
04.05.21; 16.01.11. 
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(210) 018994 
(220) 2006.03.17 
(730) AQUARELLE S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 54, ap. 66, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "любимый журнал", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee. 

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 019421 
(220) 2006.06.14 
(730) HARUZ GRUP S.R.L., MD 

Str. Odesa nr. 2, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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 de răcit; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.12; 05.07.02; 06.07.08; 
25.01.06; 25.03.11; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 019687 
(220) 2006.07.21 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - substanţe dietetice de uz medical, alimente 

pentru sugari; plasturi, material pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor 
şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; pro-
duse pentru distrugerea animalelor dăunătoa-
re, fungicide, erbicide; 

 

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

 

 
 
 
(210) 019690 
(220) 2006.07.21 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
05   - produse veterinare; produse  igienice de uz 

medical; substanţe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; plasturi, material pen-
tru pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

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

 

 
 
 
(210) 019693 
(220) 2006.07.20 
(730) COJOCARU Ruslan, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - uleiuri şi grăsimi comestibile. 
 

 
 
 
(210) 019853 
(220) 2006.08.10 
(730) Shenyang SBT Technology & Develop-

ment Co., Ltd., CN 
No. 15 Xinghai Road, Economic Develop-
ment Zone, Shenyang, Liaoning, China 

 
 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - ţigări ce nu conţin tutun, de uz medical; ierburi 

de fumat de uz medical; ierburi de fumizare 
de uz medical; făină pentru alimentarea copi-
ilor; preparate chimice pentru tratarea muce-

gaiului; pansamente oculare de uz medical; 
lacuri dentare; 

 

10   - pompe de uz medical; dispozitive cu aerosoli 
de uz medical; aparate electrice dentare; dis-
pozitive galvanice terapeutice; aparate fiziote-
rapeutice; linguri pentru administrarea medi-
camentelor; contraceptive nechimice; implan-
turi chirurgicale din materiale artificiale; cen-
turi abdominale; materiale de sutură; 

 

34   - tutun; ţigări ce conţin substituenţi ai tutunului, 
nu de uz medical; ierburi de fumat; capete de 
ţigări; pipe de tutun; tocuri pentru ţigări, nu din 
metale preţioase; ajutaje pentru muştiucuri de 
ţigări; filtre pentru ţigări. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 
 
 
(210) 019854 
(220) 2006.08.10 
(730) Shenyang SBT Technology & Develop-

ment Co., Ltd., CN 
No. 15 Xinghai Road, Economic Develop-
ment Zone, Shenyang, Liaoning, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - ţigări ce nu conţin tutun, de uz medical; ierburi 

de fumat de uz medical; ierburi de fumizare 
de uz medical; făină pentru alimentarea copi-
ilor; preparate chimice pentru tratarea muce-
gaiului; pansamente oculare de uz medical; 
lacuri dentare; 

 

10   - pompe de uz medical; dispozitive cu aerosoli 
de uz medical; aparate electrice dentare; dis-
pozitive galvanice terapeutice; aparate 
fizioterapeutice; linguri pentru administrarea 
medicamentelor; contraceptive nechimice; 
implanturi chirurgicale din materiale artificiale; 
centuri abdominale; materiale de sutură; 

 

34   - tutun; ţigări ce conţin substituenţi ai tutunului, 
nu de uz medical; ierburi de fumat; capete de 
ţigări; pipe de tutun; tocuri pentru ţigări, nu din 
metale preţioase; ajutaje pentru muştiucuri de 
ţigări; filtre pentru ţigări. 
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(210) 019879 
(220) 2006.08.15 
(730) China Kweichow Moutai Distillery Co., 

Ltd., CN 
No. 4 East Mountain Lane, East Road of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou 
Province, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - whisky, lichior, vin, băuturi spirtoase, vin de 

viţă de vie sălbatică, vin de sorg, brandy, ex-
tracte de fructe (alcoolice), băuturi alcoolice 
(cu excepţia berii), arac, băutură spirtoasă 
(liquor). 

 

(531) CFE(5) 02.03.23; 13.01.09; 26.01.14; 
26.11.09; 27.05.01; 28.03.00. 

 
 
 
(210) 019945 
(220) 2006.09.06 
(730) TzOV "Systemy shvydkogo kharchu-

vannya", UA 
Vul. Antonovycha, 132, UA-79057, m. Lviv, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "POTATO". 

(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte  

şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibi-
le; 

 

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 de răcit; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

 
 
 
(210) 019948 
(220) 2006.09.07 
(730) ACHIMOV Victor, MD 

Bd. Moscova nr. 2, ap. 111, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "apă pură", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(8) 
32   - ape minerale şi gazoase. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.13; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 019967 
(220) 2006.09.26 
(730) AURELIA BRNO S.R.L., MD 

Bd. Traian nr. 21, bloc 3, ap. 109, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "A", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

(531) CFE(5) 18.01.03; 23.03.02; 25.01.15; 
27.05.11; 27.05.21; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 019970 
(220) 2006.09.12 
(730) NATUR BRAVO S.A., societate comercia-

lă, MD 
Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 16, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 020046 
(220) 2006.09.22 
(730) COMPANIA DEKART S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiza industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare; 
servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 16.01.25; 26.04.06; 26.04.16; 
26.04.18; 26.11.08; 27.01.02. 
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(210) 020103 
(220) 2006.10.06 
(730) Intermebex S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, ap. 106, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

39   - ambalare şi depozitare de mărfuri. 
 

(531) CFE(5) 24.04.07; 27.05.01; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 020189 
(220) 2006.10.20 
(730) SMIRNOV Alexandr, MD 

Str. Independenţei nr. 10/5, ap. 12,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
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 de răcit; 

 

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

 

 

(210) 020232 
(220) 2006.10.26 
(730) STANCU Eugeniu, MD 

Str. Butucului nr. 14, ap. 61, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 020316 
(220) 2006.11.20 
(730) DUCA Vitalie, MD 

Drumul Viilor nr. 29, ap. 15, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, cu 
excepţia serviciilor prestate terţilor privind 
oferta şi vânzarea produselor din clasele 07 şi 
11. 

 

(531) CFE(5) 15.01.17; 15.01.25; 27.05.11; 
29.01.12. 
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(210) 020357 
(220) 2006.11.24 
(730) COLESNICENCO Tatiana, MD 

Str. Hristo Botev nr. 3, bloc 1, ap. 43,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi, 

capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori arti-
ficiale, peruci şi cosiţe împletite din păr. 

 

 
 
 
(210) 020363 
(220) 2006.11.27 
(730) BERLIN-CHEMIE AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

bolilor urologice. 
 

 
 
 
(210) 020364 
(220) 2006.11.27 
(730) BERLIN-CHEMIE AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

bolilor urologice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 
 

(210) 020369 
(220) 2006.12.01 
(730) JOLLY ALON S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Maria Cebotari nr. 37, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: imaginea stelelor, cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); 

 

25   - încălţăminte, articole de acoperit capul; 
 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi, 
capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori arti-
ficiale; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 
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43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 01.01.10; 01.11.08; 26.01.04; 
26.01.18; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 020372 
(220) 2006.11.29 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Str. Pruncului nr. 26, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice, cu excepţia produselor 

şi substanţelor farmaceutice utilizate în profi-
laxia şi tratamentul bolilor de cancer şi produ-
se veterinare; produse  igienice de uz medi-
cal; substanţe dietetice de uz medical, alimen-
te pentru sugari; plasturi, material pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor 
şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; pro-
duse pentru distrugerea animalelor dăunătoa-
re, fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 020376 
(220) 2006.11.29 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANO-

NIM SIRKETI, reprezentanţa companiei 
turceşti, MD 
Str. Pruncului nr. 26, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare, cu excep-

ţia preparatelor farmaceutice cu conţinut de 
hormon luteinizant şi de hormon foliculo-
stimulant extrase din hipofiza porcului; produ-
se  igienice de uz medical; substanţe dietetice 
de uz medical, cu excepţia dulciurilor de uz 
medical, şi anume a dulciurilor pentru împros-

pătarea respiraţiei, de uz medical, gumelor de 
mestecat pentru împrospătarea respiraţiei, de 
uz medical; alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 020386 
(220) 2006.10.31 
(730) TT Consulting S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. V. Alecsandri nr. 13, of. 3, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - gestionarea afacerilor comerciale. 
 

(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 020418 
(220) 2006.12.01 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020419 
(220) 2006.12.01 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BABY". 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

 
 
 
(210) 020451 
(220) 2006.12.08 
(730) Bayer Aktiengesellschaft, DE 

51368, Leverkusen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PHARMA". 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; produse şi reactivi de 
diagnostic de uz medical; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi, material pentru pansamente; dezinfectan-
te; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale 
şi veterinare; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare. 

 

 

(210) 020473 
(220) 2006.12.25 
(730) LAOX PRIM S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. 7, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
29   - uleiuri şi grăsimi comestibile; 
 

30   - preparate făcute din cereale. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020475 
(220) 2006.12.21 
(730) IZOPLAST S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Potîrnichii nr. 3, MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "întreprindere mixtă", 
"s.r.l.". 

(511) NCL(8) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.01.16; 24.17.21; 
27.05.01. 
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(210) 020493 
(220) 2006.12.18 
(730) GEANS-STIL S.R.L., MD 

Str. Matei Basarab nr. 7/5, ap. (of.) 50,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

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

 

 
 
 
(210) 020575 
(220) 2007.01.12 
(730) Anadolu Efes Technical and Management 

Consultancy N.V., AN 
Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 
z/n, PO Box 837, Curacao, Antilele Olandeze 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ope-
raţii de export-import; servicii prestate de ma-
gazine specializate; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 07.01.13; 28.05.00; 28.17.00. 
 
 
 
(210) 020612 
(220) 2007.01.24 
(730) COLEND S.R.L., MD 

Str. A. Şciusev nr. 54/1, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; servicii prestate de 
magazine de firmă şi/sau specializate; lucrări 
de birou; comercializarea produselor; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare, cu excepţia servi-
ciilor de instalare şi de structurare a magazi-
nelor, de decorare a magazinelor şi de instru-
iri corespunzătoare (servicii pentru terţi); ana-
liză industrială şi servicii de cercetare; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole şi forestiere; 

 

45   - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 
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(531) CFE(5) 01.15.03; 24.15.01; 24.15.17; 
26.04.18. 

 
 
 
(210) 020665 
(220) 2007.02.01 
(730) Orion Corporation, FI 

Orionintie 1,  02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice de uz uman. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020667 
(220) 2007.02.01 
(730) Orion Corporation, FI 

Orionintie 1,  02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice de uz uman. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020694 
(220) 2007.02.09 
(730) FLORINA Tamara, MD 

Str. Romană nr. 4, bl. 1, ap. 142, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, auriu, negru. 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţi-

uni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţi-
lor; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; studiul pieţei, inves-
tigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, 
susţinere în comercializarea produselor sus-
menţionate, import-export, lucrări de birou; 
servicii ale reţelelor de magazine specializate, 
recepţionarea comenzilor, servicii de publici-
tate, de promovare a produselor sus-numite, 
servicii de publicare a textelor publicitare, 
servicii de vânzare cu amănuntul, angro, or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale, 
organizarea târgurilor în scopuri comerciale şi 
de promovare, relaţii cu publicul, distribuirea 
eşantioanelor, demonstrare şi etalare de pro-
duse; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole  şi forestie-
re. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 02.09.14; 02.09.15; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 020703 
(220) 2007.02.28 
(730) ANTENA C, post de radio, întreprindere 

municipală, MD 
Str. Veronica Micle nr. 10, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Postul de radio", "C". 
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(511) NCL(9) 
35   - gestionarea afacerilor comerciale; administra-

re comercială; lucrări de birou; comercializa-
rea produselor; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - activităţi sportive. 
 

 
 
 
(210) 020731 
(220) 2007.02.16 
(730) Viacom International Inc., a corporation 

incorporated pursuant to the laws of the 
State of Delaware, US 
1515 Broadway, New York, New York, 
10036, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TM". 
(511) NCL(9) 
09   - înregistrări audio sau video ale spectacolelor 

teatrale sau muzicale; ochelari de soare; 
magneţi; toate tipurile de echipamente şi ac-
cesorii pentru telefoanele mobile fără fir, pa-
nouri de schimb pentru telefoane mobile; to-
nuri de apel în contextul tonurilor de apel în-
cărcabile, muzică, fragmente sonore MP3, 
grafică, imagini video pentru dispozitive de 
comunicaţie mobilă fără fir care asigură 
transmisia fără fir a tonurilor descărcabile şi 
încărcabile, vocii, muzicii, fragmentelor sono-
re MP3, graficii, imaginilor video, informaţiei şi 
noutăţilor prin reţeaua globală de calculatoare 
spre dispozitivele de comunicaţie mobilă fără 
fir care permit votarea şi schimbul de mesaje 
vocale şi textuale între dispozitivele de comu-

nicaţie mobilă fără fir; programe de jocuri vi-
deo înregistrate pe cartuşe, discuri, CD, case-
te, benzi magnetice şi minidiscuri; software 
pentru jocuri de calculator pe discuri, CD şi 
minidiscuri; dispozitive de comunicaţie mobilă 
şi transmisie fără fir care permit votarea şi 
recepţionarea mesajelor vocale şi textuale; 
dispozitive de comunicaţie mobilă şi transmi-
sie fără fir care asigură transmisia tonurilor de 
apel descărcabile şi încărcabile, vocii, muzicii, 
fragmentelor sonore MP3, graficii, imaginilor 
video, informaţiei şi noutăţilor prin reţeaua 
globală de calculatoare; dispozitive de trans-
misie şi comunicaţie mobilă fără fir; 

 

16   - produse de imprimerie, inclusiv hârtie de scri-
sori şi hârtie în foi, serii de cărţi de literatură 
artistică, comicsuri, inclusiv literatură umoris-
tică; abţibilduri, etichete pe amortizoare, car-
tele de colecţie, cărţi poştale, postere, mape 
pentru documente, creioane, stilouri, calenda-
re; 

 

18   - umbrele, plăcuţe pentru ataşare la bagaj, saci 
mari, rucsacuri, genţi pentru purtare pe talie, 
ghiozdane (genţi de curier), genţi de damă, 
portofele şi portmonee, genţi de sport, genţi 
de călătorii pentru îmbrăcăminte, raniţe, genţi 
pentru mărunţiş, saci de marinar, genţi de 
litoral; 

 

25   - costume de baie, halate de baie, costume de 
plajă, centuri (cordoane), şorturi, jachete, pal-
toane, şosete, încălţăminte, bandane, pulove-
re, costume de halloween, rochii, mănuşi, 
şorturi de gimnastică, căşti (îmbrăcăminte), 
gulere şi fulare, pijamale, indispensabili, că-
măşi, maiouri sportive, îmbrăcăminte de schi, 
salopete, vizoare de soare, jartiere, gulere 
colante, lenjerie de corp, veste, costume spor-
tive, articole de acoperit capul; 

 

28   - jocuri şi jucării, inclusiv jocuri de cărţi, geri-
duri, păpuşi; păpuşi de pluş; figurine ale per-
sonajelor populare din filme şi filmele cu ani-
maţie şi accesorii pentru ele; dispozitive auto-
nome pentru jocuri video cu utilizarea CD, 
dispozitive autonome pentru jocuri video, dis-
pozitive autonome pentru jocuri video cu 
semnal sonor de ieşire şi jocuri de masă; arti-
cole sportive, şi anume crose de golf, mingi 
de base-ball, mingi de fotbal, mingi de pad-
dlebal, mingi sportive şi pentru jocuri, bâte de 
base-ball; ornamente pentru pomul de Cră-
ciun; 

 

38   - televiziune prin cablu, satelit şi alte dispoziti-
ve; radiocomunicaţii prin cablu, radiotransmi-
siune prin cablu; radiocomunicaţie mobilă; 
radiotransmisiune; radiocomunicaţie; teleco-
municaţie mobilă fără fir şi toate tipurile de 
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servicii de telefonie mobilă; acordarea tonuri-
lor de apel încărcabile, muzică, fragmente 
sonore MP3, grafică, imagini video pentru 
dispozitivele de comunicaţie mobilă fără fir; 
transmisiunea fără fir a tonurilor de apel des-
cărcabile şi încărcabile, a semnalelor sonore, 
a muzicii, a fragmentelor sonore MP3, graficii, 
imaginilor video, informaţiei şi noutăţilor prin 
reţeaua globală de calculatoare spre dispozi-
tivele de comunicaţie mobilă fără fir; transmi-
siune şi translare fără fir a tonurilor de apel 
descărcabile şi încărcabile, transmiterea şi 
recepţionarea mesajelor vocale şi textuale 
între dispozitivele de comunicaţie mobilă fără 
fir; servicii Internet în contextul serviciilor de 
comunicaţie, şi anume transmiterea fluxurilor 
de înregistrări audio-video prin Internet, co-
municaţii; 

 

41   - educaţie, instruire, divertisment, activităţi 
sportive şi culturale; producerea de programe 
radio şi televizate; producerea de filme şi pro-
grame de divertisment în direct; producerea 
de filme animate şi programe televizate; ser-
vicii ale studiourilor de cinema şi televiziune; 
servicii de divertisment în domeniul cinemato-
grafiei şi televiziunii, activităţi distractive în 
direct şi spectacole; publicarea cărţilor, revis-
telor şi ediţiilor periodice; oferte de informaţii 
utilizatorilor multipli referitor la serviciile solici-
tantului în domeniul elaborării de programe 
televizate prin reţeaua globală de calculatoare 
sau Internet sau prin alte baze de date on-
line; producerea spectacolelor de dans, spec-
tacolelor muzicale şi ceremoniilor de premiere 
în domeniul video; spectacole de comedie, 
spectacole de jocuri şi activităţi sportive în 
prezenţa spectatorilor, transmise în direct sau 
înregistrate pentru demonstrare ulterioară; 
concerte de muzică în direct; show-uri televi-
zate de noutăţi; organizarea concursurilor de 
talente şi ceremoniilor de premiere în dome-
niul muzicii şi televiziunii; organizarea şi pre-
zentarea activităţilor teatrale în domeniul de-
signului şi modei; oferte de informaţii de diver-
tisment prin reţeaua globală de calculatoare; 
pregătirea, prezentarea, distribuirea progra-
melor distractive televizate prin variate mijloa-
ce de informare; cicluri de programe animate 
televizate răspândite prin Internet, comunica-
ţie prin cablu şi satelit, precum şi prin alte 
mijloace de informare; servicii de realizare a 
programelor televizate. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 27.05.24; 28.05.00. 
 
 
 

(210) 020732 
(220) 2007.02.16 
(730) Chemtura Corporation, corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
Benson Road, Middlebury, Connecticut 
06749, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, şi anu-

me produse chimice pentru tratarea semin-
ţelor şi semănăturilor; 

 

05   - dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare şi erbicide. 

 

 
 
 
(210) 020733 
(220) 2007.02.16 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BLUE". 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru, 

argintiu, alb. 
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(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 25.01.15; 26.02.01; 26.02.03; 
26.04.04; 26.11.21; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 020734 
(220) 2007.02.16 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilming-
ton, Delaware 19808, Statele Unite ale Ame-
ricii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SILVER", "NEO". 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, argintiu-

închis, argintiu-deschis, alb. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 25.01.15; 26.02.01; 26.02.03; 
26.04.04; 26.11.21; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 020735 
(220) 2007.02.16 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilming-
ton, Delaware 19808, Statele Unite ale Ame-
ricii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "WHITE”. 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, argintiu-

închis, argintiu, alb. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 25.01.15; 26.02.01; 26.02.03; 
26.04.04; 26.11.21; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 020738 
(220) 2007.02.28 
(730) KRASNOV Igor, UA 

Str. Lazareva, 42, ap. 3, Odesa, 65028,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie, inclusiv serviete diplomat, rucsacuri, 
genţi pentru accesorii de joc, genţi pentru 
accesorii de vânătoare, genţi pentru cumpără-
turi, genţi pentru camping, genţi pentru alpi-
nişti; genţi, sacoşe pentru plajă, serviete, port-
carturi, portmonee; geamantane de călătorie 
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pentru haine, poşete, portchei, portchei (arti-
cole din piele), raniţe, ghiozdane, portofele, 
sacoşe, genţi pentru provizii, portbebe, saci 
de voiaj, cufere, cufere pentru bagaje, porto-
fele de buzunar, genţi pe rotile pentru cumpă-
rături; 

 

25   - şorţuri (haine); pantalonaşi-botoşei, chiloţi 
pentru copii mici, combinezoane pentru copii 
mici; baticuri, fulare; sandale de baie; papuci 
de baie; indispensabili, pantaloni de baie; 
îmbrăcăminte de plajă, încălţăminte de plajă; 
curele, cingători; berete; corsaje; sutiene; 
încălţăminte, încălţăminte de sport; pantaloni 
scurţi; camizole; îmbrăcăminte; îmbrăcăminte 
pentru gimnastică, haine din imitaţie de piele; 
haine din piele, mantii; cache-nez; gulere 
(elemente de vestimentaţie); combinezoane 
(îmbrăcăminte); corsete; corsaje (lenjerie); 
costume de mascaradă; gulere detaşabile; 
indispensabili bărbăteşti; rochii (lungi, de sea-
ră); apărători pentru urechi; încălţăminte, 
sandale din esparto; scurte pentru pescuit; 
încălţăminte pentru fotbal; ghete pentru fotbal, 
încălţăminte; salopete; pelerine din blană, 
blănuri (îmbrăcăminte), centuri, mănuşi; încăl-
ţăminte de sport; pantofi închişi, năframe de 
legat pe cap; jachete din stofă, jachete, haine 
din tricotaj; haine împletite; ghete cu şireturi; 
seturi de lenjerie de corp; chimire; îmbrăcă-
minte pentru motociclişti; cravate; haine, hala-
te de lucru, uniforme; pardesiuri; pantaloni; 
pelerine; şube pentru dame; paltoane pentru 
copii; jupoane; pulovere; pijamale; haine gata; 
căptuşeală gata (părţi de vestimentaţie); hala-
te de baie; sandale; şaluri, eşarfe, basmale; 
cămăşi, părţile din faţă ale cămăşilor; maiouri; 
papuci de schi; costume; costume de baie; 
bretele; svetere; maiouri de baie; camizole, 
tee-shirt; lenjerie de corp, lenjerie antitranspi-
rantă; indispensabili; veste; impermeabile; 
combinezoane pentru schiuri de apă, saboţi; 

 

35   - amplasarea în localuri, în interesul terţilor, a 
mărfurilor, pentru a oferi cumpărătorilor posi-
bilitatea de examinare cuvenită şi de procura-
re din magazine cu vânzare angro şi cu amă-
nuntul; amplasarea pe Internet pe pagină web 
sau web-site a informaţiei privind lista, asorti-
mentul mărfurilor şi serviciilor furnizate, cu 
acordarea posibilităţii de a examina în modul 
cuvenit, de a  procura şi de a comanda mărfu-
rile sau serviciile pe paginile web, de a solicita 
şi primi pe cale electronică informaţia necesa-
ră privind mărfurile comercializate şi serviciile 
prestate; publicitate; susţinere în comerciali-
zarea bunurilor prin Internet; demonstrarea 
mărfurilor; distribuirea mostrelor; agenţii de 

import-export; studiu de piaţă; organizarea de 
expoziţii cu scopuri comerciale şi de publicita-
te; organizarea de târguri cu scopuri comer-
ciale şi de publicitate; servicii de aproviziona-
re pentru terţi(cumpărare de produse şi servi-
cii pentru alte întreprinderi); promovarea pro-
duselor (pentru terţi). 

 

 
 
 
(210) 020739 
(220) 2007.02.19 
(730) MOŞNEAGA Ludmila, MD 

Str. A. Hîjdeu nr. 104, ap. 1, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 02.01.16; 02.01.17; 02.03.07; 
02.03.16; 27.03.01. 

 
 
 
(210) 020740 
(220) 2007.02.19 
(730) TRANGA Andrei, MD 

Str. Anton Crihan nr. 3, bloc 1, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

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 de răcit; 

 

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

 

43   - cafenele, baruri, bistrouri, cofetării, cantine, 
pizzerii, restaurante. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 09.01.10; 26.11.02; 
26.11.13. 

 
 
 
(210) 020741 
(220) 2007.02.20 
(730) AQUARELLE S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 54, ap. 66, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ACADEMIA", "PUBLI-
CITATE", "MOLDOVA". 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; 

 

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

 

 
 
 
(210) 020742 
(220) 2007.02.19 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstven-

nostiiu "FRI CARD RUS", RU 
Str. Vaneeva nr. 13, ap. 28, Nijnii Novgorod, 
RU-603105, Federaţia Rusă 

 
 

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilierului); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

 
 
 
(210) 020760 
(220) 2007.02.22 
(730) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(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; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.23; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 020762 
(220) 2007.03.01 
(730) MONTAJAUTOMATICA S.A., MD 

Str. Sarmizegetusa nr. 90/2, MD-2062,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: maro-închis, galben,  

maro-deschis. 
(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii, cu 

excepţia asamblării instalaţiilor pentru purifi-
carea apelor reziduale şi a sedimentului. 

 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 
27.03.15; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 020784 
(220) 2007.03.16 
(730) CARMEZ S.A., MD 

Şos. Munceşti nr. 121, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Tradiţie şi calitate", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(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; 

 

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

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sa-
nitare; 

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fruc-
te şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 
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35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine de firmă; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole  şi forestie-
re. 

 

(531) CFE(5) 03.04.18; 03.04.20; 08.05.01; 
08.05.03; 27.03.15; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 020786 
(220) 2007.03.16 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GRAPES", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; dezinfectante, 
cu excepţia celor pentru dentişti şi celor pen-
tru curăţarea instrumentelor medicale; produ-
se pentru distrugerea animalelor dăunătoare, 
fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

(210) 020812 
(220) 2007.02.28 
(730) XENON S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 36a, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sani-
tare; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare. 

 

 
 
 
(210) 020813 
(220) 2007.02.28 
(730) Docernee predpriiatie "Imidj Holding" ac-

ţionernoi companii "Imidj Holding Aps", 
UA 
Ul. Pervomaiskaia, d. 2-b, s. Novoe Zapo-
rojie, Zaporojskii raion, Zaporojskaia obl., 
70420, Ucraina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ULTIMATE PERFEC-
TION", "X", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 26.04.10; 
26.11.02; 26.11.12; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 020846 
(220) 2007.03.07 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; tuburi 

rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile, monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 020847 
(220) 2007.03.02 
(730) PANCRAT Vladislav, MD 

Str. Teilor nr. 9, bloc 2, ap. 93, MD-2043,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semipre-
lucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, 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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 020864 
(220) 2007.03.21 
(730) VUSUAL GRUP S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 3, ap. 36,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie şi instruire, cu excepţia serviciilor 

legate de tratamentul şi administrarea astmu-
lui; divertisment; activităţi sportive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 020875 
(220) 2007.03.15 
(730) LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR 

Domiciled at Lavalle 310 4th floor Buenos Ai-
res, Argentina 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice de uz uman; 
 

35   - investigaţii comerciale; gestionarea afacerilor 
comerciale şi organizare consultaţiilor; asis-
tenţă şi gestionare comercială; asistenţă co-
mercială şi industrială; distribuire de mostre, 
servicii prestate de agenţii de import-export; 

 

44   - servicii medicale, asistenţă medicală, servicii 
prestate de clinici medicale, servicii de infor-
maţii referitoare la farmacii. 

 

 
 
 
(210) 020916 
(220) 2007.03.23 
(730) BOYUKBAŞ Enver, MD 

MD-5428, Pecişte, Rezina, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 03.07.01; 
03.07.16; 26.01.15; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 020943 
(220) 2007.04.24 
(730) NPlusMedia S.R.L., societate comercială, 

MD 
Şos. Hînceşti nr. 59/1, of. 4, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „.MD",  "Advertising 
agency", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: oranj: c-0%, m-60%,  
y-100%, k-0%; sur: c-0%, m-0%, y-0%,  
k-30%. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.08; 24.15.13; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 020948 
(220) 2007.04.11 
(730) RÎBNIŢCHII VINNO-CONIACNÎI COMBI-

NAT, societate pe acţiuni de tip închis, 
MD 
Str. Cernîşevski nr. 4, MD-5500, Rîbniţa,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "РВКК", "Рашков", 
"1934", cu excepţia executării grafice deose-
bite. 

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

(531) CFE(5) 05.07.10; 24.01.10; 25.01.06; 
28.05.00. 
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(210) 020949 
(220) 2007.04.17 
(730) BESCHIERU Radu, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ГАРАНТОВАНА 
ЯКIСТЬ", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 25.01.06; 27.05.07; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 020951 
(220) 2007.04.02 
(730) MEDIAMAGNAT GRUP S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 4b, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 

învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 21.01.14; 26.04.16; 27.03.15. 
 
 
 
(210) 020953 
(220) 2007.03.30 
(730) BIS-CONCERT INTERNAŢIONAL S.R.L., 

MD 
Şos. Hînceşti nr. 59, bloc 1, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "WWW", "COM", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 16.01.04; 27.03.15; 27.05.01. 
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(210) 020972 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "Oolong", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, 
verde, cafeniu, gri de nuanţe variate, alb, ne-
gru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.20; 
05.07.11; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 020974 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "Rose", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, galben, roz, verde, 
cafeniu, gri de nuanţe variate, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.01; 05.05.19; 
05.05.20; 27.05.01; 29.01.15. 
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(210) 020975 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "Apple", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, galben, roz, verde, 
cafeniu, gri de nuanţe variate, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.07.13; 05.07.24; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 020977 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ®, "Camomile", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, verde, albastru, 
bleu, violet, gri de nuanţe variate, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.04; 05.05.19; 
05.05.22; 27.05.01; 29.01.15. 
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(210) 020979 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "Grenadin", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, galben, roz, gri de 
nuanţe variate, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.20; 
05.07.14; 05.07.21; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 020980 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "Lemon", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, verde, gri de nu-
anţe variate, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.20; 
05.07.12; 27.05.01; 29.01.15. 
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(210) 020981 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "Melissa", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, verde, violet, gri 
de nuanţe variate, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.20; 
05.05.22; 05.07.24; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 020982 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kom-

paniia "Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "Fruit", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, 
roz, bordo, verde, violet, gri de nuanţe varia-
te, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.22; 
05.07.24; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 020984 
(220) 2007.04.02 
(730) MARCIUC Renata, MD 

Str. Nicolae H. Costin nr. 65, bloc 2, ap. 68, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Asociaţia obştească" şi 
imaginea stelelor, cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, galben, albastru, 
negru. 

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

rară; 
 

45   - servicii juridice; servicii personale şi sociale  
pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor 
fizice, executate de către terţi; servicii de se-
curitate pentru protecţia proprietăţii şi persoa-
nelor. 

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 01.01.10; 26.01.03; 
26.11.01; 26.11.12; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 020991 
(220) 2007.04.02 
(730) OMISS S.R.L., firmă de producţie şi co-

merţ, MD 
Str. Cetatea Albă nr. 16/A, MD-2082,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

(531) CFE(5) 05.11.05; 26.04.07; 26.04.15; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 020994 
(220) 2007.04.02 
(730) Quinton Hazell Automotive Limited, GB 

Newsome Vaughan, Greyfriars House, Grey-
friars Lane, Coventry, West Midlands CV1 
2GW, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - pompe de apă; curele de ventilatoare, curele 

de transmisie dinţate, radiatoare de răcire, 
ventilatoare, dispozitive de aprindere, articula-
ţii cardanice, subansambluri de lagăre pentru 
roţi, cuzineţi, pompe de combustibil, injectoa-
re de combustibil, bujii, amortizoare, resorturi, 
filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, 
alternatoare, dinamuri, mecanisme de trans-
misie, ambreiaje, motoare de pornire, frâne, 
cabluri de comandă, carburatoare, articulaţii 
pentru transmisia frecvenţei constante de 
rotaţie, transmisii, eşapamente, piese şi fitin-
guri pentru produsele sus-menţionate; piese, 
fitinguri şi accesorii, incluse în clasa 07, pen-
tru vehicule terestre, pentru vehicule cu mo-
toare şi pentru motoare cu ardere internă; 

 

09   - termostate, cabluri electrice, borne, întrerupă-
toare, senzori, relee, condensatoare, baterii, 
calculatoare de comandă pentru motoare, 
traductoare magnetice, regulatoare electroni-
ce, piese şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate, componente electrice pentru au-
tomobile; piese, fitinguri şi accesorii, incluse 
în clasa 09, pentru vehicule terestre, pentru 
vehicule cu motoare şi pentru motoare cu 
ardere internă; 

 

11   - piese, fitinguri şi accesorii, incluse în clasa 11, 
pentru instalaţii de încălzire, răcire, iluminare 
şi ventilare ale vehiculelor terestre cu motoa-
re; buşoane de radiatoare; 
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12   - curele de transmisie dinţate, dispozitive de 
comandă, dispozitive de suspensie, cuplaje 
de transmisie, ambreiaje, frâne, lagăre pentru 
roţi, amortizoare, resorturi, ştergătoare de 
parbriz, motoare de pornire, capace pentru 
orificii de umplere, motoare cu ardere internă, 
supape, mecanisme de transmisie, transmisii, 
piese şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate; piese, fitinguri şi accesorii, inclu-
se în clasa 12, pentru vehicule terestre, pen-
tru vehicule cu motoare şi pentru motoare cu 
ardere internă; 

 

17   - furtunuri de radiatoare, furtunuri de încălzitoa-
re, coliere pentru furtunuri, furtunuri, armatură 
de montare, garnitură de etanşare, garnitură 
de etanşare cu ulei, piese şi fitinguri pentru 
produsele sus-menţionate; piese, fitinguri şi 
accesorii, incluse în clasa 17, pentru vehicule 
terestre, pentru vehicule cu motoare şi pentru 
motoare cu ardere internă. 

 

(531) CFE(5) 04.03.03; 26.04.07; 26.04.15; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 020995 
(220) 2007.04.02 
(730) Quinton Hazell Automotive Limited, GB 

Newsome Vaughan, Greyfriars House, Grey-
friars Lane, Coventry, West Midlands CV1 
2GW, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - pompe de apă; curele de ventilatoare, curele 

de transmisie dinţate, radiatoare de răcire, 
ventilatoare, dispozitive de aprindere, articula-
ţii cardanice, subansambluri de lagăre pentru 
roţi, cuzineţi, pompe de combustibil, injectoa-
re de combustibil, bujii, amortizoare, resorturi, 
filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, 
alternatoare, dinamuri, mecanisme de trans-
misie, ambreiaje, motoare de pornire, frâne, 
cabluri de comandă, carburatoare, articulaţii 
pentru transmisia frecvenţei constante de 

rotaţie, transmisii, eşapamente, piese şi fitin-
guri pentru produsele sus-menţionate; piese, 
fitinguri şi accesorii, incluse în clasa 07, pen-
tru vehicule terestre, pentru vehicule cu mo-
toare şi pentru motoare cu ardere internă; 

 

09   - termostate, cabluri electrice, borne, întrerupă-
toare, senzori, relee, condensatoare, baterii, 
calculatoare de comandă pentru motoare, 
traductoare magnetice, regulatoare electroni-
ce, piese şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate, componente electrice pentru au-
tomobile; piese, fitinguri şi accesorii, incluse 
în clasa 09, pentru vehicule terestre, pentru 
vehicule cu motoare şi pentru motoare cu 
ardere internă; 

 

11   - piese, fitinguri şi accesorii, incluse în clasa 11, 
pentru instalaţii de încălzire, răcire, iluminare 
şi ventilare ale vehiculelor terestre cu motoa-
re; buşoane de radiatoare; 

 

12   - curele de transmisie dinţate, dispozitive de 
comandă, dispozitive de suspensie, cuplaje 
de transmisie, ambreiaje, frâne, lagăre pentru 
roţi, amortizoare, resorturi, ştergătoare de 
parbriz, motoare de pornire, capace pentru 
orificii de umplere, motoare cu ardere internă, 
supape, mecanisme de transmisie, transmisii, 
piese şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate; piese, fitinguri şi accesorii, inclu-
se în clasa 12, pentru vehicule terestre, pen-
tru vehicule cu motoare şi pentru motoare cu 
ardere internă; 

 

17   - furtunuri de radiatoare, furtunuri de încălzitoa-
re, coliere pentru furtunuri, furtunuri, armatură 
de montare, garnitură de etanşare, garnitură 
de etanşare cu ulei, piese şi fitinguri pentru 
produsele sus-menţionate; piese, fitinguri şi 
accesorii, incluse în clasa 17, pentru vehicule 
terestre, pentru vehicule cu motoare şi pentru 
motoare cu ardere internă. 

 

(531) CFE(5) 04.03.03. 
 
 
 
(210) 020996 
(220) 2007.04.02 
(730) Quinton Hazell Automotive Limited, GB 

Newsome Vaughan, Greyfriars House, Grey-
friars Lane, Coventry, West Midlands CV1 
2GW, Regatul Unit 

(540)  
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(511) NCL(9) 
07   - pompe de apă; curele de ventilatoare, curele 

de transmisie dinţate, radiatoare de răcire, 
ventilatoare, dispozitive de aprindere, articula-
ţii cardanice, subansambluri de lagăre pentru 
roţi, cuzineţi, pompe de combustibil, injectoa-
re de combustibil, bujii, amortizoare, resorturi, 
filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, 
alternatoare, dinamuri, mecanisme de trans-
misie, ambreiaje, motoare de pornire, frâne, 
cabluri de comandă, carburatoare, articulaţii 
pentru transmisia frecvenţei constante de 
rotaţie, transmisii, eşapamente, piese şi fitin-
guri pentru produsele sus-menţionate; piese, 
fitinguri şi accesorii, incluse în clasa 07, pen-
tru vehicule terestre, pentru vehicule cu mo-
toare şi pentru motoare cu ardere internă; 

 

09   - termostate, cabluri electrice, borne, întrerupă-
toare, senzori, relee, condensatoare, baterii, 
calculatoare de comandă pentru motoare, 
traductoare magnetice, regulatoare electroni-
ce, piese şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate, componente electrice pentru au-
tomobile; piese, fitinguri şi accesorii, incluse 
în clasa 09, pentru vehicule terestre, pentru 
vehicule cu motoare şi pentru motoare cu 
ardere internă; 

 

11   - piese, fitinguri şi accesorii, incluse în clasa 11, 
pentru instalaţii de încălzire, răcire, iluminare 
şi ventilare ale vehiculelor terestre cu motoa-
re; buşoane de radiatoare; 

 

12   - curele de transmisie dinţate, dispozitive de 
comandă, dispozitive de suspensie, cuplaje 
de transmisie, ambreiaje, frâne, lagăre pentru 
roţi, amortizoare, resorturi, ştergătoare de 
parbriz, motoare de pornire, capace pentru 
orificii de umplere, motoare cu ardere internă, 
supape, mecanisme de transmisie, transmisii, 
piese şi fitinguri pentru produsele sus-
menţionate; piese, fitinguri şi accesorii, inclu-
se în clasa 12, pentru vehicule terestre, pen-
tru vehicule cu motoare şi pentru motoare cu 
ardere internă; 

 

17   - furtunuri de radiatoare, furtunuri de încălzitoa-
re, coliere pentru furtunuri, furtunuri, armatură 
de montare, garnitură de etanşare, garnitură 
de etanşare cu ulei, piese şi fitinguri pentru 
produsele sus-menţionate; piese, fitinguri şi 
accesorii, incluse în clasa 17, pentru vehicule 
terestre, pentru vehicule cu motoare şi pentru 
motoare cu ardere internă. 

 

 
 
 
 

(210) 021005 
(220) 2007.04.03 
(730) "The Tea Company N 1" Stock Company, 

RU 
ul. Iskrî, 31, bloc 7, 129344 Moscow,  
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, cu excepţia biscuiţilor acoperiţi cu 
ciocolată, tortelor cu gofre, napolitanelor, cio-
colatei cu lapte, articolelor din ciocolată cu 
lapte, bomboanelor, îngheţată; miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021015 
(220) 2007.04.11 
(730) PROSPER-SERVICIE S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 82, bloc 1, ap. 73, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "E", "D", "EuroDesign", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor prestate de magazi-
ne de firmă şi/sau specializate. 

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.11.08; 27.05.01; 
27.05.08. 
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(210) 021017 
(220) 2007.04.06 
(730) JORJ-TEX S.R.L., MD 

Str. Burebista nr. 36/1, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "S.R.L.". 
(511) NCL(9) 
20   - perne, saltele, saci de dormit; 
 

24   - plăpumi, huse pentru saltele, lenjerie de pat; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 03.04.11; 09.01.05; 26.01.06; 
26.01.15. 

 
 
 
(210) 021019 
(220) 2007.04.04 
(310) 58904/2006 
(320) 2006.10.04 
(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru spălat şi albit şi alte substan-

ţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; toate 
produsele menţionate cu efect dezinfectant 
sau fără acesta; 

 

05   - preparate pentru spălat, albit şi curăţat cu 
efect dezinfectant. 

 

 
 

(210) 021021 
(220) 2007.04.05 
(730) VINURI-IALOVENI S.A., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr.  4, MD-6801,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 021023 
(220) 2007.04.11 
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "INNOVATION", 
”FITNESS”. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021024 
(220) 2007.04.11 
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "®", "N", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.11.13; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 021025 
(220) 2007.04.11 
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®", "W", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.21; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 021027 
(220) 2007.04.13 
(730) TOV "GRUPA IKONA", UA 

Vul. Fevralisica 15, 95034, AP Krîm,  
m. Simferopoli, Ucraina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea băuturilor alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 01.03.09; 01.03.17; 05.07.10; 
19.07.01; 19.07.17; 24.03.02; 24.03.14. 

 
 
 
(210) 021056 
(220) 2007.04.17 
(730) MACARI Valeriu, MD 

Str. Armenească nr. 30, ap. 1, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se ex-
tinde dreptul exclusiv: "MOTOR", "COM",  
"AUTO" şi imaginea globului pământesc, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-

nă şi navală; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.06; 26.01.01; 
26.01.24; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 021062 
(220) 2007.04.12 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde Pantone 375 C. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 

sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice tran-
sportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi meta-
lice, seifuri; produse metalice care nu sunt 
incluse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric;  aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali; articole ortopedice, material pentru 
suturi; 
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11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sa-
nitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă şi navală; 

 

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

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); materiale pentru perii; materiale pen-
tru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sti-
clă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

 

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

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi articole textile neincluse în alte cla-
se; cuverturi de pat şi feţe de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul; 

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi, 
capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori arti-
ficiale; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri, 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare; 
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43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole  şi forestie-
re; 

 

45   - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor; servicii 
juridice. 

 

(531) CFE(5) 02.01.23; 02.03.23; 26.01.04; 
26.03.23; 26.11.12; 29.01.03. 

 
 
 
(210) 021063 
(220) 2007.04.18 
(730) SANELIT-PLUS S.R.L., MD 

Str. Mihai  Ceachir nr. 1A, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-

re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sa-
nitare; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine de firmă, servicii 
prestate de magazine specializate. 

 

(531) CFE(5) 03.09.03; 27.05.01. 
 
 
 

(210) 021067 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "LIME", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.07.12; 26.01.05; 26.04.15; 
27.05.01; 29.01.15. 
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(210) 021070 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DAISY", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, verde-
deschis, roşu, roşu-închis, roşu-deschis, gal-
ben, galben-închis. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 26.04.15; 27.05.01; 
29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 021072 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "5", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben, 
cafeniu. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 26.04.17; 26.11.13; 
26.11.21; 27.07.01; 29.01.15. 
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(210) 021073 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "4", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 26.04.17; 26.11.03; 
26.11.08; 26.11.13; 27.07.01; 29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 021075 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DESSERT", "4", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben, 
cafeniu. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 26.04.17; 26.11.13; 
26.11.21; 27.07.01; 29.01.15. 
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(210) 021081 
(220) 2007.04.13 
(730) FLORSTECLOPROM S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. M. Viteazul nr.1, MD-5001, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "F", "P", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-

tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu ex-
cepţia pensulelor); materiale pentru perii; ma-
teriale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi 
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.21; 26.01.18; 26.11.13; 
27.05.22. 

 
 
 
(210) 021082 
(220) 2007.04.13 
(730) BUX Mihail, MD 

Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 03.04.18; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021083 
(220) 2007.04.13 
(730) BUX Mihail, MD 

Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
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ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; designul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021095 
(220) 2007.04.17 
(730) VLASIUC Denis, MD 

Str. Bulgară nr.128, ap.3, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CLUB", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.03.08; 02.03.23; 
26.01.05; 26.01.14; 26.07.05; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 021096 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 021097 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 021098 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 021100 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 021101 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 021102 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 021105 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 021106 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul. 
 

 
 
 
(210) 021108 
(220) 2007.04.17 
(730) Cadbury Limited, GB 

Bournville, Birmingham, England B30 2LU, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie nemedicinale; ciocolată; 

produse de cofetărie din ciocolată; produse 
de cofetărie din zahăr; produse de cofetărie 
congelate; prăjituri şi biscuiţi. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 021109 
(220) 2007.04.17 
(730) SuperGen, Inc., US 

4140 Dublin Blvd., Suite 200, Dublin, Califor-
nia 94568, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice pentru tratarea cance-

rului şi tulburărilor imune. 
 

 
 
 
(210) 021111 
(220) 2007.04.19 
(730) COCIUG Arcadie, MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 21,  
ap. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 19, servicii 
prestate de magazine de firmă; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021112 
(220) 2007.04.24 
(730) T.E.M.M.A., Tinerii pentru Emanciparea 

Mass-Mediei Autohtone, asociaţie ob-
ştească, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 180, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 021113 
(220) 2007.04.25 
(730) ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "seti", "TM", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, roz-deschis, gri-
deschis. 

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

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.01.01; 26.01.06; 
27.05.07; 29.01.13. 
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(210) 021115 
(220) 2007.04.20 
(730) CARAMAN Oleg, MD 

Str. Renaşterii, MD-4225, Olăneşti, Ştefan-
Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 05.05.20; 25.01.25; 25.07.04; 
25.07.08; 26.01.06; 26.11.21. 

 
 
 
(210) 021116 
(220) 2007.04.20 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE 

SE-105 45 Stockholm, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini pentru spălat vesela şi părţi pentru 

maşini pentru spălat vesela, şi anume coşuri; 
maşini de spălat, maşini de uscat, centrifuge, 
calandre, maşini de călcat, mixere, combine 
de bucătărie, maşini de tăiat, râşniţe; părţi şi 
fitinguri pentru toate produsele susmen-
ţionate; 

 

11   - refrigeratoare, congelatoare, maşini de gătit, 
grătare, cuptoare, cuptoare cu microunde, 
aparate şi instalaţii pentru condiţionarea aeru-

lui, ventilatoare, purificatoare de aer pentru 
bucătărie, ochiuri de maşini de gătit, aparate 
pentru purificarea apei, fierbătoare electrice 
de apă, cafetiere electrice, purificatoare de 
aer, umidificatoare, toastere, aparate electrice 
de făcut vafe, aparate şi instalaţii de uscare, 
camere pentru uscare, uscătoare electrice de 
rufe; părţi şi fitinguri pentru toate produsele 
sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 021118 
(220) 2007.04.23 
(730) ROŞCA Victor, MD 

Str. Dragomirna nr. 2, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, roşu. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.01.10; 26.01.11; 
26.03.01; 26.04.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 021119 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat de uz medical, adaos biologic activ 

calmant, analgezic. 
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(210) 021121 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat medical folosit la disfuncţia circulaţiei 

sangvine cerebrale, tulburările memoriei, dis-
tonia vegetativ-vasculară, la tratarea alco-
olismului. 

 

 
 
 
(210) 021124 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat medical, nootrop utilizat la tratarea 

întârzierii dezvoltării psihice a copiilor, la epi-
lepsii. 

 

 
 
 
(210) 021125 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat cardiologic de uz medical destinat 

tratamentului distoniilor vasculare, steno-
cardiei, nervozităţii, insomniei. 

 

 
 

(210) 021126 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat medicamentos destinat tratamentului 

bolilor ginecologice, dereglărilor ciclului men-
strual, a sindromului premenstrual. 

 

 
 
 
(210) 021127 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produs medicamentos, destinat tratamentului 

ulcerului stomacal şi duodenal, gastritelor 
cronice hiperacide. 

 

 
 
 
(210) 021128 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat medicamentos destinat tratamentului 

dereglărilor circulaţiei sangvine venoase. 
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(210) 021129 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat de uz medical, adaos biologic activ 

utilizat la inflamarea vezicii biliare, maladiilor 
ficatului, colecistitei. 

 

 
 
 
(210) 021130 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produs de uz medical, adaos biologic activ 

stimulator al imunităţii, antibacterian. 
 

 
 
 
(210) 021131 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat cardiotonic, adaos biologic activ care 

contribuie la normalizarea tensiunii, previne 
ateroscleroza. 

 

 

(210) 021132 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produs de uz medical, adaos biologic activ 

tonifiant. 
 

 
 
 
(210) 021133 
(220) 2007.04.25 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat de uz medical, adaos biologic activ 

care se utilizează la tensiuni nervoase, la 
stres emoţional, la migrene. 

 

 
 
 
(210) 021134 
(220) 2007.04.23 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

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

roşu-închis, roşu-deschis, galben, portocaliu, 
cafeniu. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.05.01; 05.05.21; 26.04.15; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021135 
(220) 2007.04.23 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "3", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, turcoaz, 
cafeniu. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 26.04.17; 26.11.13; 
26.13.01; 27.07.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021138 
(220) 2007.04.24 
(730) STARUŞ Serghei, MD 

Str. Valea Crucii nr. 4, ap. 148, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "7". 
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(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.07; 27.07.01; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 021139 
(220) 2007.04.24 
(730) STARUŞ Serghei, MD 

Str. Valea Crucii nr. 4, ap. 148, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021140 
(220) 2007.04.24 
(730) VICOL Alexandru, MD 

Str. Fîntînilor nr. 6, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "STUDIO", "ADVER-
TISING & DESIGN", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, verde. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 05.03.02; 05.03.16; 05.05.20; 
20.01.05; 27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 021181 
(220) 2007.05.03 
(730) GODINA INTERNATIONAL S.R.L., între-

prindere cu capital străin, MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 59, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine, servicii prestate de magazine spe-
cializate. 

 

 
 
 
(210) 021182 
(220) 2007.05.02 
(730) MARAN S.R.L., firmă de producere şi co-

merţ, MD 
Str. Matei Millo nr. 5, bloc 3, MD-2043,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 021183 
(220) 2007.05.02 
(310) 2443029 
(320) 2007.01.08 
(330) GB 
(730) ID Biomedical Corporation of Quebec, CA 

525 Cartier Blvd, West, Laval, Quebec, H7V 
3S8, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - vaccinuri de uz uman. 
 

 
 
 
(210) 021188 
(220) 2007.05.03 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun tratat şi brut; tutun de fumat; tutun de 

pipă; tutun pentru răsucire manuală; tutun de 
mestecat, tutun fără fum; ţigarete, ţigări, tra-
bucuri, ţigarille; substanţe pentru fumat, co-
mercializate separat sau în amestec cu tutu-
nul (nu în scopuri medicale sau curative); 

tutun de prizat; articole de tutungerie incluse 
în clasa 34; hârtie de ţigară, tuburi de ţigări şi 
chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 021189 
(220) 2007.05.03 
(730) Roma Systems, Inc., a corporation of 

Delaware, US 
Suite 200, 9304 Forest Lane, Dallas, Texas 
75243, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
43   - servicii oferite de restaurante şi asigurarea cu 

produse alimentare. 
 

 
 
 
(210) 021193 
(220) 2007.05.04 
(730) Lifted Research Group, Inc., a California 

corporation, US 
1 Capital Drive, Lake Forest, California 
92630, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul, inclusiv T-cămăşi, tricouri cu mâ-
neci scurte, cămăşi ţesute, topuri de fiecare zi 
cu mâneci lungi şi scurte, combinezoane, 
flanele şi tricouri de antrenament, pulovere, 
veste, scurte sportive, costume, vestoane, 
paltoane, scurte largi cu glugă (hanorace), 
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scurte lungi călduroase cu glugă (parkuri), 
blugi, indispensabili, pantaloni largi, rochii, 
fuste, şorturi, bluze, şosete, centuri, mănuşi, 
mitene, încălţăminte sportivă, papuci de casă, 
sandale, ghete, pantofi, costume de înot, pi-
jamale, chiloţi, lenjerie de corp, lenjerie de 
corp de tricotaje, pantaloni, tricouri, îmbrăcă-
minte pentru schi, îmbrăcăminte pentru 
snowboard, saronguri, şepci de base-ball, 
pălării, tichii, bandane. 

 

(531) CFE(5) 05.01.01; 05.11.02; 24.13.01; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 021194 
(220) 2007.05.04 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente, sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021195 
(220) 2007.05.04 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane mobile, pagere, transmiţătoare-

receptoare radio, organizere electronice per-
sonale, căşti, microfoane, difuzoare, tocuri 
portative pentru telefoane mobile şi huse pen-
tru telefoane, software de calculatoare şi pro-
grame de calculatoare folosite pentru transmi-
terea, reproducerea sau primirea sunetului, 
luminii, imaginilor, textului, video sau datelor 
prin reţelele de telecomunicaţii sau sistemele 

dintre terminale şi pentru amplificarea, inter-
acţionarea şi facilitarea folosirii şi accesului la 
reţelele de calculatoare şi de comunicaţii; 
software de calculatoare pentru comerţul 
electronic destinat plasării sigure a comenzilor 
şi efectuării sigure a plăţilor de către utilizatori 
în domeniul tranzacţiilor de afaceri electronice 
prin reţelele globale de calculatoare sau prin 
reţelele de telecomunicaţii; software de jocuri 
de calculatoare pentru telefoanele mobile; 
software şi programe de calculatoare destina-
te administrării şi exploatării dispozitivelor de 
telecomunicaţii fără fir; software de calcula-
toare pentru trimiterea şi primirea mesajelor 
scurte şi poştei electronice şi pentru filtrarea 
informaţiei netextuale din date; camere digita-
le, camere video; cartele fără apertură, mo-
deme, dispozitive de poziţionare globală, ba-
terii, încărcătoare de baterii, adaptoare de 
energie electrică, antene; 

 

35   - serviciile magazinelor cu vânzare cu amănun-
tul referitoare la telefoane celulare; 

 

37   - instalarea, întreţinerea şi reparaţia echipa-
mentului electronic, şi anume a echipamentu-
lui radio receptor, echipamentului radio 
transmiţător, aparatelor de paging, aparatelor 
telefonice celulare şi echipamentului de co-
municaţii; 

 

38   - servicii în domeniul telefoniei fără fir şi trans-
miterea electronică a datelor şi a documente-
lor prin reţelele de comunicaţii şi reţelele glo-
bale de calculatoare; servicii de consultanţa în 
domeniul telecomunicaţiilor oferite direct sau 
prin reţeaua globala informaţională de calcu-
latoare; distribuirea informaţiei audio, video şi 
conţinutului multimedia prin reţelele globale 
de calculatoare; 

 

42   - cercetări de bază şi aplicate în domeniul fizi-
cii, chimiei, ingineriei, programării de calcula-
toare, tehnologiilor informaţionale şi teleco-
municaţiilor; cercetări şi elaborarea produse-
lor noi pentru terţi în domeniul telecomunicaţi-
ilor; cercetări şi elaborarea produselor noi 
pentru terţi în domeniul tehnologiilor informa-
ţionale; designul software de calculatoare 
pentru terţi; designul bazelor de date pentru 
terţi; designul interfeţelor software de calcula-
toare pentru terţi; programare de calculatoare 
pentru terţi; designul şi elaborarea sistemelor 
digitale de telecomunicaţii pentru reţelele pu-
blice şi private; arenda şi leasingul programe-
lor de prelucrare a datelor; oferirea serviciilor 
în domeniul calculatoarelor pentru consuma-
tori ce permit utilizatorilor să primească infor-
maţie personalizată prin reţeaua globală de 
calculatoare sau prin aparatele fără fir de mâ-
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nă, inclusiv prin pagere radio, telefoane celu-
lare, servicii de comunicaţii personale şi asis-
tenţi digitali personali. 

 

 
 
 
(210) 021196 
(220) 2007.05.07 
(730) CEREVATÎI Ion, MD 

Str-la Codrilor nr. 2, MD-2003, Durleşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.05.01; 01.05.10; 
07.01.08; 07.01.12; 24.15.02; 26.04.18; 
27.05.02. 

 
 
 
(210) 021199 
(220) 2007.05.08 
(730) VICOL Daniel, MD 

Şos. Hînceşti nr. 60, bloc 2, ap. 12,  
MD-2028, 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; 

 

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale 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 fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.06; 
26.11.13; 27.05.24. 
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(210) 021200 
(220) 2007.05.14 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August nr. 141, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CREDITUL". 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 021206 
(220) 2007.05.15 
(730) AV BROKER S.R.L., MD 

Bd. Renaşterii nr. 22/1, of. 12, 13, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Broker", "Asigurări de 
Valoare", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

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

afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.01.19; 26.01.24; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 021209 
(220) 2007.05.08 
(730) Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo "Savuş-

chin product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028,  
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
promovarea produselor (pentru terţi); informa-
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ţie comercială şi consultaţii (consultanţă pen-
tru consumatori). 

 

(531) CFE(5) 03.06.03; 27.05.07; 28.05.00; 
29.01.01. 

 
 
 
(210) 021226 
(220) 2007.05.11 
(730) POPA Mihai, RO 

Str. Tecuci nr. 204, bl. O8, sc. 5, ap. 8, cod 
poştal 800272, or. Galaţi, jud. Galaţi,  
România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Buletinul", "Auto", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

(531) CFE(5) 15.01.17; 26.03.23; 26.13.25; 
27.03.15; 27.05.03. 

 
 
 
 

(210) 021228 
(220) 2007.05.11 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente, altele 
decât cele acţionate manual, pentru agricultu-
ră; utilaje şi dispozitive pentru lucrări terasie-
re, condiţionarea solului şi prelucrarea mate-
rialelor, construcţii, minerit, construirea şi pa-
varea drumurilor, silvicultură, piese şi dispozi-
tive pentru toate produsele menţionate; ma-
şini agricole, piese şi dispozitive pentru toate 
produsele menţionate; motoare pentru utiliza-
re în industrie, navigaţie şi construcţii navale 
şi în alte domenii şi piese pentru ele; motoare 
pentru generatoare şi grupuri electrogene 
(staţii generatoare) şi piese pentru ele; filtre 
de ulei, de combustibil şi de aer pentru mo-
toare şi dispozitive; generatoare şi grupuri 
electrogene (staţii generatoare) pentru ali-
mentare cu energie electrică; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instru-
mente pentru conducerea, distribuirea, trans-
formarea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de informaţii incluse în 
această clasă, inclusiv suporturi magnetice; 
discuri acustice; maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcula-
toare; aparate şi instrumente electrice şi elec-
tronice; suporturi de informaţie magnetice; 
echipament pentru prelucrarea informaţiei; 
aparate şi instrumente de măsurare şi de tes-
tare; aparate şi displayuri de control; aparate 
şi instrumente de diagnostic; aparate şi in-
strumente de cântărire; indicatoare, aparate, 
instrumente, traductoare şi senzori de presiu-
ne şi de temperatură; hardware şi software de 
calculatoare; dispozitive de control; interfeţe  
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de operare; echipament de securitate; echi-
pament GPS; echipament de operare la dis-
tanţă (teleghidat), de control şi de monitoriza-
re a utilajelor, generatoarelor de energie şi 
autocamioanelor de tot-teren (de câmp), a 
vehiculelor, echipamentului şi utilajelor pentru 
lucrări terasiere, condiţionarea solului, prelu-
crarea materialelor, construcţii, minerit, con-
struirea şi pavarea drumurilor, agricultură şi 
silvicultură; acumulatoare (baterii) şi dispoziti-
ve pentru încărcarea acumulatoarelor; cabluri, 
conductoare, conductoare de sunet, linii ma-
gistrale, tuburi izolatoare, comutatoare; apara-
te radio; echipament de telecomunicaţie; 
ochelari; ochelari de soare; jocuri pe  
CD-ROM; părţi şi fitinguri pentru toate produ-
sele incluse în această clasă; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă şi navală; vehicule pentru lucrări terasiere, 
condiţionarea solului, construcţii, prelucrarea 
materialelor, minerit, construirea şi pavarea 
drumurilor, agricultură şi silvicultură; cărucioa-
re stivuitoare; dispozitive pentru transportarea 
încărcăturilor; locomotive; tractoare agricole; 
motoare pentru aparate de locomoţie terestră; 
angrenaje pentru aparate de locomoţie teres-
tră; piese de construcţie, de reparaţie şi de 
rezervă pentru toate produsele menţionate; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ges-
tionarea afacerilor comerciale şi consultanţă; 
livrarea informaţiei referitoare la afaceri; ser-
vicii de administrare în operarea distribuirii 
produselor; servicii de consulting în logistică, 
inclusiv elaborarea şi administrarea circuitelor 
de livrări; servicii de marketing; compilarea şi 
sistematizarea informaţiei în bazele de date 
computerizate; administrarea şi compilarea 
bazelor de date computerizate; servicii ale 
punctelor de vânzări şi închirieri; vânzări cu 
amănuntul on-line; vânzări cu amănuntul; 
acordarea bazelor de date computerizate cu 
posibilitatea regăsirii, acordarea de web site-
uri şi servicii informaţionale on-line cu privire 
la comerţul, închirierea, finanţarea, reparaţia 
şi deservirea dispozitivelor, echipamentului, 
utilajelor şi generatoarelor de energie, a vehi-
culelor, dispozitivelor, utilajului pentru lucrări 
terasiere, condiţionarea solului, prelucrarea 
materialelor, construcţii, minerit, construirea şi 
pavarea drumurilor, agricultură şi silvicultură; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri creditare-
monetare; afaceri imobiliare; servicii financia-
re; gestionarea afacerilor financiare; emisiu-
nea hârtiilor de valoare, inclusiv emisiunea 
hârtiilor de valoare în calitate de titluri de cre-

anţă; investiri; servicii de asigurare; creditare, 
deservirea creditelor; deservire pe garanţie, 
oferirea garanţiei, deservire garantată; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; de-
servirea, întreţinerea şi reparaţia motoarelor, 
echipamentului, utilajelor şi generatoarelor de 
energie electrică, a vehiculelor, maşinilor, 
utilajului pentru lucrări terasiere, condiţionarea 
solului, prelucrarea materialelor, construcţii, 
minerit, construirea şi pavarea drumurilor, 
agricultură şi silvicultură şi dispozitive şi blo-
curi de control pentru produsele menţionate; 
instalarea, deservirea şi reparaţia utilajelor; 
închirierea vehiculelor, echipamentului, utila-
jelor pentru lucrări terasiere, condiţionarea 
solului, prelucrarea materialelor, construcţii, 
minerit, construirea şi pavarea drumurilor, 
agricultură şi silvicultură, închirierea genera-
toarelor de energie electrică; reparaţia, re-
condiţionarea, modernizarea motoarelor, an-
grenajelor, detaliilor generatoarelor de ener-
gie, blocurilor de energie, aparatelor de loco-
moţie terestră, maşinilor şi utilajelor pentru 
lucrări terasiere, condiţionarea solului, a ma-
şinilor şi utilajelor pentru prelucrarea materia-
lelor, a maşinilor şi utilajelor agricole, a maşi-
nilor şi utilajelor pentru construcţii, a maşinilor 
şi utilajelor pentru construirea şi pavarea 
drumurilor, componentelor electronice pentru 
toate produsele menţionate şi dispozitivele 
electronice menajere; deservire pe garanţie; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; designul şi dezvoltarea hardware şi 
software de calculatoare; servicii de calcula-
tor; consultanţă tehnică şi tehnologică; crea-
rea programelor pentru calculatoare; asigura-
rea on-Iine cu software nereîncărcabile; de-
signul sistemelor informative computerizate; 
testarea şi controlul motoarelor, maşinilor şi 
utilajului; testarea, controlul, diagnosticul, 
calibrarea şi monitorizarea vehiculelor, echi-
pamentului, utilajelor pentru lucrări terasiere, 
condiţionarea solului, prelucrarea materiale-
lor, construcţii, minerit, construirea şi pavarea 
drumurilor, agricultură şi silvicultură, a utilaju-
lui şi generatoarelor de energie şi generatoa-
relor de energie electrică, a spaţiilor de lucru, 
parcurilor de maşini şi utilaje, camioanelor, a 
parcurilor de mijloace de transportat mărfuri, 
de maşini şi utilaje şi a funcţionării utilajului 
prin reţelele de calculatoare şi prin Internet; 
dirijarea maşinilor şi instalaţiilor prin reţelele 
de calculatoare şi prin Internet; controlul şi 
dirijarea la distanţă a echipamentului, utilaje-
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lor şi generatoarelor de energie electrică, a 
vehiculelor, dispozitivelor, utilajului pentru 
lucrări terasiere, condiţionarea solului, prelu-
crarea materialelor, construcţii, minerit, con-
struirea şi pavarea drumurilor, agricultură şi 
silvicultură prin reţelele de calculatoare şi prin 
Internet; colectarea de date şi analiza lor prin 
reţelele de calculatoare şi prin Internet; depa-
narea hardware şi software, deservire pe ga-
ranţie. 

 

 
 
 
(210) 021235 
(220) 2007.05.14 
(730) SOCIETE GENERALE (a French corpora-

tion), FR 
29, boulevard Haussmann, 75009, PARIS, 
Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BANCA". 
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb. 
(511) NCL(9) 
09   - cartele de credit, cartele de debit, cartele 

magnetice, cartele de plată, cartele de acces, 
cartele cu circuit integrat şi cartele smart, sof-
tware de calculatoare; 

 

16   - produse de imprimerie, ziare şi publicaţii pe-
riodice, carnete de cecuri, formulare bancare 
imprimate; 

 

35   - publicitate; publicitate on-line prin reţele de 
comunicare de calculatoare; gestiunea aface-
rilor comerciale; administrare comercială; 
consultanţă de afaceri; informaţii şi date de 
afaceri; distribuţia prospectelor şi mostrelor; 
publicitate de afaceri, efectuarea sondajelor 
privind răspândirea valorilor mobiliare; admi-
nistrarea conturilor clienţilor; servicii contabile; 
gestiunea fişierelor de calculatoare; căutarea 
informaţiei în fişierele de calculatoare; 

 

36   - afaceri bancare; afaceri financiare; afaceri 
monetare; afaceri imobiliare; birouri de credit; 
agenţii de recuperare a creanţelor; analiză 
financiară; asigurări; asigurarea vieţii; consul-
taţii în domeniul asigurărilor; case de econo-

mii; servicii referitoare la cartele de credit; 
servicii referitoare la cartele de debit; servicii 
de garanţii; constituirea fondurilor mutuale; 
servicii de consultanţă financiară; evaluări 
imobiliare; administrarea bunurilor imobiliare; 
cotaţii bursiere; brokeraj bursier; brokeraj în 
domeniul asigurărilor; agenţii de credit; cum-
părare cu plată în rate; păstrarea valorilor; 
emiterea cecurilor de călătorie; bănci de eco-
nomii; evaluări financiare (asigurări, operaţiuni 
bancare, bunuri imobiliare); servicii de finanţa-
re; constituirea fondurilor; informaţie financia-
ră; informaţie referitoare la asigurări; servicii 
bancare directe; investiţii de capital; operaţi-
uni de schimb valutar; operaţiuni financiare; 
tranzacţii monetare; credite cu plată în rate; 
plata fondurilor; împrumuturi (finanţare); îm-
prumuturi pe gaj; tranzacţii financiare; transfe-
ruri electronice de fonduri; servicii de verifica-
re a cecurilor; administrare financiară şi ban-
cară; cercetarea şi prospectarea pieţelor fi-
nanciare şi a administrării valorilor mobiliare; 
toate serviciile sus-menţionate prestate la fel 
şi prin Internet; 

 

38   - telecomunicaţii; agenţii de noutăţi şi agenţii 
informaţionale, comunicare prin terminalele 
de calculatoare; servicii de transmisie, comu-
nicare şi telecomunicaţii prin orice mijloace, 
inclusiv prin mijloace electronice, de calcula-
toare şi telefonice; transmisia, comunicarea şi 
telecomunicaţii de mesaje, informaţie şi date 
de toate tipurile, inclusiv a celor furnizate  
on-line sau prelucrate în grup, folosind echi-
pamentul de prelucrare a datelor, bazele de 
date de calculatoare şi reţelele de calculatoa-
re şi de transmisie a datelor, inclusiv Interne-
tul şi World Wide Web; servicii de poştă şi de 
cutie poştală electronice şi de calculatoare; 
transmiterea informaţiei şi a noutăţilor prin 
intermediul telecomunicaţiilor; transmisia in-
formaţiei accesibile prin cod de acces, prin 
servere de prelucrare a datelor, prin servere 
de baze de date de calculatoare, prin reţelele 
de calculatoare sau de transmisie a datelor, 
inclusiv prin Internet şi World Wide Web; 
transmisia textelor, documentelor electronice, 
bazelor de date, graficii şi informaţiei audiovi-
zuale accesibile prin cod de acces, prin reţele 
de calculatoare şi de telecomunicaţii, inclusiv 
prin Internet; transmisia programelor de calcu-
latoare accesibile prin cod de acces prin inter-
feţele paginilor de reţea personalizate; trans-
misia publicaţiilor periodice şi altor publicaţii 
imprimate despre Internet prin reţelele de 
calculatoare şi de comunicaţii; comunicare 
(transmisii) în regim de timp real între utiliza-
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torii de calculatoare în Internet şi World Wide 
Web; servicii de telecomunicaţii furnizate prin 
Internet. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.09; 26.11.01; 
26.11.08; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 021237 
(220) 2007.05.17 
(730) Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 

Str. Ostafa nr. 7, MD-3112, Bălţi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 021241 
(220) 2007.05.15 
(730) TERENTII Serghei, MD 

Str-la Teatrului nr. 5, ap. 2, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.18; 05.05.19; 
05.05.20. 

 
 
 
(210) 021242 
(220) 2007.05.16 
(730) AGAT-D S.R.L., MD 

Str. Lunca Bîcului nr. 28/1, MD-2023,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ekologicke barvy". 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, violet, albas-

tru-închis, albastru-deschis, galben, verde. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.06; 03.01.25; 20.01.01; 
20.01.05; 26.04.15; 27.05.21; 29.01.15. 
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(210) 021259 
(220) 2007.05.18 
(730) Wyeth, a corporation of the State of Dela-

ware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

afecţiunilor şi tulburărilor sistemului nervos 
central. 

 

 
 
 
(210) 021270 
(220) 2007.05.21 
(730) CORNIEVSCHI Sergiu, MD 

Str. Riga nr. 32, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile 
nemetalice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 021271 
(220) 2007.05.28 
(730) CARPENCO Nicolai, MD 

Bd. Moscova nr. 5, ap. 329, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 021277 
(220) 2007.06.08 
(730) CĂTĂDENI-LUX S.R.L., MD 

Str. Suveranităţii nr. 3A, MD-4101, Cimişlia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CENTRUL TEHNOLO-
GIILOR MODERNE ÎN CONSTRUCŢIE". 

(591) Culori revendicate: albastru, albastru-
deschis, nisipiu, roşu, alb. 

(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 07.05.01; 25.01.15; 26.15.07; 
27.01.16; 29.01.15. 
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(210) 021358 
(220) 2007.06.22 
(730) PRELUDE S.R.L., firmă, MD 

Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ(cu excepţia aparatelor); materiale pla-
stice pentru ambalare (neincluse în alte cla-
se); caractere tipografice; clişee. 

 

(531) CFE(5) 26.04.24; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 021362 
(220) 2007.06.27 
(730) AROMA S.A., MD 

Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.10. 
 

 
 
(210) 021373 
(220) 2007.05.15 
(730) DONCILĂ Anatolie, MD 

Str. Teilor nr. 6, MD-2043, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.07; 27.05.01. 
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(210) 021384 
(220) 2007.06.28 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 021390 
(220) 2007.06.12 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, 
Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 

 

 
 
 
(210) 021395 
(220) 2007.06.12 
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, cor-

poraţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, Sta-
te of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - mijloace de transport cu motor, părţi şi acce-

sorii pentru produsele sus-numite. 
 

 

(210) 021399 
(220) 2007.06.14 
(730) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 021402 
(220) 2007.06.14 
(730) LUCHIANOV Alexandru, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 44,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.24; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021783 
(220) 2007.09.07 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VIN", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 02.07.17; 07.05.09; 13.01.10; 
18.01.09; 26.01.16; 28.17.00. 

 
 
 
(210) 022014 
(220) 2007.10.09 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "VIN", "RAISIN", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 06.07.08; 06.19.07; 07.05.09; 
07.11.05; 26.01.02; 26.01.16. 

 
 
 
(210) 022163 
(220) 2007.10.24 
(730) PARINOV Alexandr, MD 

Str. Ismail nr. 84, ap. 105, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "tea", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, bej. 
(511) NCL(9) 
30   - ceai. 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 07.01.05; 11.03.01; 
11.03.04; 27.05.07; 29.01.14. 

 
 
 
 
 
  
 



MD - BOPI 3/2008  TRADEMARKS 

 130 

Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 

numărul înregistrării mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei  ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data 

depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 017419 2005.07.20 16017 2008.02.08 03,05,10,11,16,

17,18,19,25 
COLESNICENCO Tatiana, MD 10/2007 

2 017905 2005.10.19 16018 2008.02.08 32 COCA-COLA ROMANIA S.R.L., RO 10/2007 
3 018064 2005.11.16 16019 2008.02.08 03 ALEXGRUP S.R.L., MD 10/2007 
4 018181 2005.12.05 16020 2008.02.08 32 VOX-DESIGN S.R.L., MD 10/2007 
5 018420 2005.12.28 16021 2008.02.08 09,16,41,42 INTEL CORPORATION, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

10/2007 

6 018491 2006.01.13 16022 2008.02.08 29,30,31,32,33,
34,35,38,43 

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

10/2007 

7 018492 2006.01.13 16023 2008.02.08 29,30,31,32,33,
34,35,38,43 

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

10/2007 

8 018506 2006.01.16 16024 2008.02.08 25,39,43 CALIAN Vladimir, MD 10/2007 
9 018671 2006.02.01 16025 2008.02.08 33 Maurt S.R.L., MD 10/2007 

10 018716 2006.02.14 16026 2008.02.08 33 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă 
Moldova-SUA, MD 

10/2007 

11 018765 2006.02.15 16027 2008.02.08 33 POLUEANOV Vladimir, MD 5/2007 
12 018855 2006.02.27 16028 2008.02.08 25 PONTI S.R.L., MD 10/2007 
13 018860 2006.02.27 16029 2008.02.08 25,35 PONTI S.R.L., MD 10/2007 
14 018940 2006.03.09 16030 2008.02.08 16,25,40, 

41,43,44 
PONTI S.R.L., MD 10/2007 

15 018988 2006.03.14 16031 2008.02.11 09 KOSS CORPORATION, US 10/2007 
16 019052 2006.03.24 16032 2008.02.11 25,29,30,31,32,

33,34,39,43 
INTERBRIDGE TRADING LIMITED, 
GI 

10/2007 

17 019123 2006.04.03 16033 2008.02.11 09,35,37 COJOCARU Andrian, MD 10/2007 
18 019221 2006.04.27 16034 2008.02.11 30 ORION Corporation, KR 10/2007 
19 019226 2006.04.27 16035 2008.02.11 30 ORION Corporation, KR 10/2007 
20 019229 2006.04.27 16036 2008.02.11 30 ORION Corporation, KR 10/2007 
21 018832 2006.02.27 16037 2008.02.12 35,43 EFES VITANTA MOLDOVA 

BREWERY S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

10/2007 

22 019242 2006.04.27 16038 2008.02.12 05 RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 

10/2007 

23 019245 2006.04.27 16039 2008.02.12 05 RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 

10/2007 

24 019324 2006.05.17 16040 2008.02.12 41 DEVELOPMENT CENTER  
FOR TEACHING CHINESE  
AS A FOREIGN LANGUAGE  
OF THE MINISTRY OF EDUCATION 
P.R.C., CN 

10/2007 

25 019325 2006.05.17 16041 2008.02.12 41 DEVELOPMENT CENTER  
FOR TEACHING CHINESE  
AS A FOREIGN LANGUAGE  
OF THE MINISTRY OF EDUCATION 
P.R.C., CN 

10/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
26 019446 2006.06.13 16042 2008.02.12 30 DULCEVIS S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
10/2007 

27 019465 2006.06.15 16043 2008.02.12 05 NOVARTIS AG, CH 10/2007 
28 019540 2006.07.18 16044 2008.02.12 41 DEVELOPMENT CENTER  

FOR TEACHING CHINESE  
AS A FOREIGN LANGUAGE  
OF THE MINISTRY OF EDUCATION 
P.R.C., CN 

10/2007 

29 019541 2006.07.18 16045 2008.02.12 41 DEVELOPMENT CENTER FOR 
TEACHINC CHINESE AS A 
FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C., 
CN 

10/2007 

30 019632 2006.07.06 16046 2008.02.13 07 S.C. Alfa Cluj S.R.L., RO 10/2007 
31 019692 2006.07.21 16047 2008.02.13 05,35 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 10/2007 
32 019705 2006.07.24 16048 2008.02.13 33 Maurt S.R.L., MD 10/2007 
33 019706 2006.07.24 16049 2008.02.13 33 Maurt S.R.L., MD 10/2007 
34 019709 2006.07.24 16050 2008.02.13 05,32,44 International Business Company 

"Nutritek International, Corp.", VG 
10/2007 

35 019717 2006.07.25 16051 2008.02.13 05,35 VITAPHARM-COM S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

10/2007 

36 019727 2006.07.25 16052 2008.02.13 05,35 VITAPHARM-COM S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

10/2007 

37 019772 2006.07.26 16053 2008.02.13 30 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 10/2007 
38 019972 2006.09.29 16054 2008.02.13 35,37,39,41 SC Euroliftcar S.R.L., MD 8/2007 
39 019989 2006.09.14 16055 2008.02.13 37,42 SC Rostral S.R.L., MD 9/2007 
40 014169 2004.02.05 16056 2008.02.13 32 OTKRYTOE AKTSIONERNOE 

OBCHTCHESTVO 
"PIVOVARENNAYA KOMPANIA" 
BALTIKA, RU 

12/2006 

41 017904 2005.10.20 16057 2008.02.13 32 COCA-COLA ROMANIA S.R.L., RO 10/2007 
42 018922 2006.03.16 16058 2008.02.13 30 INLAC S.A., MD 7/2007 
43 019153 2006.04.11 16059 2008.02.13 09,35,38 GOGOL Andrei, MD 10/2007 
44 019824 2006.08.09 16060 2008.02.13 05,35 RNP Pharmaceuticals S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
9/2007 

45 018424 2005.12.29 16061 2008.02.14 25 CEAICOVSCHI Angela, MD 8/2007 
46 018425 2005.12.29 16062 2008.02.14 25 CEAICOVSCHI Angela, MD 8/2007 
47 017396 2005.06.24 16063 2008.02.22 29,30,35 Rincom-Grup S.R.L., MD 9/2006 
48 017397 2005.06.24 16064 2008.02.22 30,35 Rincom-Grup S.R.L., MD 9/2006 
49 017507 2005.07.27 16065 2008.02.22 29 RAFAEL SALGADO, S.A., ES 10/2007 
50 018876 2006.03.01 16066 2008.02.22 16,17,19,35,37 ZAO "TechnoNICOL", RU 11/2006 
51 020106 2006.10.17 16067 2008.02.22 05 NEW TONE S.R.L., MD 9/2007 
52 020178 2006.10.17 16068 2008.02.22 05 NEW TONE S.R.L., societate 

comercială, MD 
9/2007 

53 020179 2006.10.17 16069 2008.02.22 05 NEW TONE S.R.L., societate 
comercială, MD 

9/2007 

54 019337 2006.05.31 16070 2008.02.16 32 FOSTER'S EUROPE PTY LIMITED, 
AU 

6/2007 

55 019338 2006.05.31 16071 2008.02.16 32 FOSTER'S EUROPE PTY LIMITED, 
AU 

6/2007 

56 019620 2006.07.03 16072 2008.02.16 34 MUL CHAND MALU, IN 7/2007 
57 019621 2006.07.03 16073 2008.02.16 34 MUL CHAND MALU, IN 7/2007 
58 017827 2005.09.28 16074 2008.02.16 03,16,35 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
9/2007 

59 019888 2006.08.16 16075 2008.02.18 30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

9/2007 

60 020101 2006.09.29 16076 2008.02.18 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 

9/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
61 020172 2006.10.16 16077 2008.02.18 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
9/2007 

62 018764 2006.02.15 16078 2008.02.18 33 POLUEANOV Vladimir, MD 5/2007 
63 019559 2006.07.03 16079 2008.02.18 05,35 ORIENTFARM S.R.L., MD 8/2007 
64 019560 2006.07.03 16080 2008.02.18 05,35 ORIENTFARM S.R.L., MD 7/2007 
65 019561 2006.07.03 16081 2008.02.18 05,35 ORIENTFARM S.R.L., MD 7/2007 
66 019562 2006.07.03 16082 2008.02.18 05,35 ORIENTFARM S.R.L., MD 8/2007 
67 019563 2006.07.03 16083 2008.02.18 05,35 ORIENTFARM S.R.L., MD 7/2007 
68 019564 2006.07.03 16084 2008.02.18 05,35 ORIENTFARM S.R.L., MD 7/2007 
69 019565 2006.07.03 16085 2008.02.18 05,35 ORIENTFARM S.R.L., MD 7/2007 
70 019566 2006.07.03 16086 2008.02.18 05,35 ORIENTFARM S.R.L., MD 8/2007 
71 020001 2006.09.19 16087 2008.02.18 06,35,45 TRONEX-COM S.R.L., MD 9/2007 
72 020775 2007.03.07 16088 2008.02.18 41 CRASULEA Nicolai, MD 10/2007 
73 018060 2005.11.09 16089 2008.02.18 29,30,32 UNGAR S.R.L., firmă de producţie  

şi comerţ, MD 
9/2007 

74 019876 2006.08.15 16090 2008.02.18 30,32 VOLCU Oleg, MD 10/2007 
75 019877 2006.08.15 16091 2008.02.18 30,35,43 SoloMia., Obscestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiu sovmestnoe 
ucrainsco-angliiscoe predprieatie  
s inostrannoi investiţiei, UA 

10/2007 

76 019882 2006.08.16 16092 2008.02.18 35,43,44 OSMATESCU Ghenadie, MD 10/2007 
77 019883 2006.08.24 16093 2008.02.18 35,38,40, 

41,42,44 
PROSLAV GRUP S.R.L., MD 10/2007 

78 019900 2006.08.18 16094 2008.02.18 35,36 MasterCard International 
Incorporated, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

10/2007 

79 019905 2006.08.22 16095 2008.02.19 05 Sagmel, Inc., US 10/2007 
80 019906 2006.08.22 16096 2008.02.19 05 Sagmel, Inc., US 10/2007 
81 019907 2006.08.22 16097 2008.02.19 05 Sagmel, Inc., US 10/2007 
82 019923 2006.08.30 16098 2008.02.19 09,35,42 Google Inc., US 10/2007 
83 019924 2006.08.30 16099 2008.02.19 09,16,42 Google Inc., US 10/2007 
84 019929 2006.09.01 16100 2008.02.19 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 

CH 
10/2007 

85 019931 2006.09.04 16101 2008.02.19 09,41 CPT Holdings, Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

10/2007 

86 019940 2006.09.05 16102 2008.02.19 44 CIUPAC Alexandru, MD 10/2007 
87 019965 2006.09.13 16103 2008.02.19 16,35 FIN-CONSULTANT S.R.L., MD 10/2007 
88 019977 2006.09.13 16104 2008.02.19 35,36,41,42 Consult Grup S.R.L., companie  

de consultanţă, MD 
10/2007 

89 019984 2006.09.15 16105 2008.02.19 03,05,35 Farmina S.R.L., MD 10/2007 
90 020005 2006.09.15 16106 2008.02.19 05,35 Farmina S.R.L., MD 10/2007 
91 020010 2006.09.15 16107 2008.02.19 05,35 Farmina S.R.L., MD 10/2007 
92 020012 2006.09.13 16108 2008.02.20 10 BIOGEN IDEC MA INC., US 10/2007 
93 020015 2006.09.14 16109 2008.02.20 17,19 UNGUREANU ART S.R.L., MD 10/2007 
94 020019 2006.09.15 16110 2008.02.20 33,35 GOMENIUK Iuri, MD 10/2007 
95 020020 2006.09.15 16111 2008.02.20 35 EMIRATES GROUP HOLDING 

S.A.L., LB 
10/2007 

96 020021 2006.09.15 16112 2008.02.20 35 EMIRATES GROUP HOLDING 
S.A.L., LB 

10/2007 

97 020023 2006.09.22 16113 2008.02.20 06,19,35 FABRICA ELEMENTE DE 
CONSTRUCŢII S.A., MD 

10/2007 

98 020027 2006.09.18 16114 2008.02.20 33,35 UMANSCHII Alexandr, MD 10/2007 
99 020032 2006.09.19 16115 2008.02.20 35,36,41,42 Moore Stephens International 

Licensing Limited, GB 
10/2007 

100 020026 2006.09.19 16116 2008.02.20 09,11 DUCA Vitalie, MD 10/2007 
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101 020040 2006.09.22 16117 2008.02.20 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

KONDITERSKA KORPORATZIA 
ROSHEN, UA 

10/2007 

102 020041 2006.09.22 16118 2008.02.20 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
KONDITERSKA KORPORATZIA 
ROSHEN, UA 

10/2007 

103 020049 2006.09.20 16119 2008.02.20 03 The Procter & Gamble Company, US 10/2007 
104 020053 2006.09.22 16120 2008.02.20 29,30 STANCU  Eugeniu, MD 10/2007 
105 020156 2006.10.12 16121 2008.02.21 30,32,35 BOLŞACOV Dmitrii, MD 10/2007 
106 020058 2006.09.22 16122 2008.02.21 34 N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY, ID 
10/2007 

107 020061 2006.09.25 16123 2008.02.21 29,30,32,35 IMC MARKET S.R.L., societate 
comercială, MD 

10/2007 

108 020063 2006.09.29 16124 2008.02.21 09,14,25,35 Ageoptic S.R.L., MD 10/2007 
109 020112 2006.10.03 16125 2008.02.21 05 MERCK & CO., Inc., US 10/2007 
110 020113 2006.10.03 16126 2008.02.21 05 MERCK & CO., Inc., US 10/2007 
111 020114 2006.10.03 16127 2008.02.21 05 MERCK & CO., Inc., US 10/2007 
112 020120 2006.10.05 16128 2008.02.21 29,35 Bunele Tradiţii S.R.L., MD 10/2007 
113 020123 2006.10.05 16129 2008.02.21 05 Schering-Plough Ltd., corporaţie 

organizată conform legilor Elveţiei, 
CH 

10/2007 

114 020124 2006.10.05 16130 2008.02.21 05 Schering-Plough Ltd., corporaţie 
organizată conform legilor Elveţiei, 
CH 

10/2007 

115 020128 2006.10.10 16131 2008.02.21 04,07,09,12,35 AMERICAN STANDARD 
INTERNATIONAL Inc., US 

10/2007 

116 020131 2006.10.06 16132 2008.02.22 05 Nufarm Australia Limited, AU 10/2007 
117 020132 2006.10.06 16133 2008.02.22 05 Nufarm Australia Limited, AU 10/2007 
118 020144 2006.10.11 16134 2008.02.22 32,33 Moldagroproduct S.R.L., MD 10/2007 
119 020158 2006.10.12 16135 2008.02.22 29,30,32,35 BOLŞACOV Dmitrii, MD 10/2007 
120 020203 2006.10.23 16136 2008.02.22 35,36 ZAT DOGMAT UKRAINA, UA 10/2007 
121 020204 2006.09.29 16137 2008.02.22 09,35 Ageoptic S.R.L., MD 10/2007 
122 020208 2006.10.16 16138 2008.02.22 35 RED POINT S.R.L., societate 

comercială, MD 
10/2007 

123 020209 2006.10.16 16139 2008.02.22 35 RED POINT S.R.L., societate 
comercială, MD 

10/2007 

124 020214 2006.10.23 16140 2008.02.22 33 Vinăria-Bardar S.A., întreprindere 
mixtă, fabrică de vinuri, MD 

10/2007 

125 020227 2006.10.25 16141 2008.02.22 29,35 COLESNICENCO Tatiana, MD 10/2007 
126 020233 2006.10.26 16142 2008.02.22 29,30 STANCU  Eugeniu, MD 10/2007 
127 020234 2006.10.26 16143 2008.02.22 29,30 STANCU  Eugeniu, MD 10/2007 
128 020235 2006.10.26 16144 2008.02.22 29,30 STANCU  Eugeniu, MD 10/2007 
129 020240 2006.10.27 16145 2008.02.22 29,30,43 Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US 
10/2007 

130 020241 2006.11.03 16146 2008.02.22 43 OLANA GRUP S.R.L., MD 10/2007 
131 020244 2006.10.31 16147 2008.02.22 44 AMITON-TRIX S.R.L., MD 10/2007 
132 020246 2006.10.31 16148 2008.02.22 05 WYETH HOLDINGS 

CORPORATION, a Maine 
corporation, US 

10/2007 

133 020248 2006.11.03 16149 2008.02.22 03,05,35 DMITRIEVA Olga, MD 10/2007 
134 020249 2006.11.03 16150 2008.02.22 03,05,35 DMITRIEVA Olga, MD 10/2007 
135 020251 2006.11.02 16151 2008.02.22 34 TUTUN-CTC S.A., MD 10/2007 
136 020262 2006.11.06 16152 2008.02.22 33 Docernee predpriiatie "Imidj Holding" 

acţionernoi companii "Imidj Holding 
Aps", UA 

10/2007 

137 020266 2006.11.06 16153 2008.02.22 34,41 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
CH 

10/2007 
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138 020275 2006.11.09 16154 2008.02.22 16,35 PRIMEX-COM S.R.L., MD 10/2007 
139 020276 2006.11.08 16155 2008.02.22 06,16,21,35 Obscestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiiu "Ekoplast", UA 
10/2007 

140 020278 2006.11.08 16156 2008.02.22 35 CARANFIL Victor, MD 10/2007 
141 020286 2006.11.09 16157 2008.02.22 05 GTx, Inc., a Tennessee Corporation, 

US 
10/2007 

142 020287 2006.11.09 16158 2008.02.22 05 GTx, Inc., a Tennessee Corporation, 
US 

10/2007 

143 020288 2006.11.10 16159 2008.02.22 09,16,35, 
36,41,42 

Interbrand Group, GB 10/2007 

144 020289 2006.11.13 16160 2008.02.22 09 LG Electronics Inc., KR 10/2007 
145 020290 2006.11.13 16161 2008.02.25 29 KURTEV Serghei, MD 10/2007 
146 020295 2006.11.29 16162 2008.02.25 41,43 CLP GRUP S.R.L., MD 10/2007 
147 020318 2006.11.16 16163 2008.02.25 07,11 Aktiebolaget Electrolux, SE 10/2007 
148 020320 2006.11.16 16164 2008.02.25 25 Steven Madden, Ltd., US 10/2007 
149 020335 2006.11.24 16165 2008.02.25 35,41,43 PETRAŞCU Nicolae, MD 10/2007 
150 019670 2006.07.18 16166 2008.02.25 16,35,38 MONUL Sergiu, MD 12/2006 
151 020220 2006.10.25 16167 2008.02.25 01,05,35 NERTUS L.T.D., UA 10/2007 
152 020226 2006.10.27 16168 2008.02.26 18,29,31 Basarabia Nord S.A., MD 10/2007 
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Lista mărcilor reînnoite  

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

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST. 3 OMPI (442)             
Nr. 

BOPI 

(450)          
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 374 2008.03.06 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

 7/1994 

2 R 5694 2017.04.25 35,37 TOP S.R.L., firmă comercială de producere, 
MD 
Bd. Renaşterii nr. 36,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

2/1998 7/1998 

3 R 5976 2017.07.30 07,09,12 Briggs & Stratton Corporation, US 
12301 West Wirth Street, Wauwatosa,  
WI 53222, Statele Unite ale Americii 

5/1998 11/1998 

4 R 5977 2017.08.08 07,12 GKN Holdings plc, GB 
P.O. Box 55, Ipsley House, Ipsley, Church 
Lane, Redditch, Worcestershire B98 OTL, 
Regatul Unit 

6/1998 11/1998 

5 R 6020 2017.07.15 33 Altia plc., FI 
Salmisaarenranta 7, 00180 Helsinki, 
Finlanda 

6/1998 12/1998 

6 R 6023 2017.07.21 33 Altia plc, FI 
Salmisaarenranta 7, 00180 Helsinki, 
Finlanda 

6/1998 12/1998 

7 R 6249 2017.12.01 16 HERMES INTERNATIONAL, Société en 
Commandite par Actions, FR 
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Franţa 

10/1998 4/1999 

8 R 6251 2017.12.05 03,05,21 Beecham Group p.l.c., GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

10/1998 4/1999 

9 R 6274 2017.11.10 30 ABBOTT  LABORATORIES, US 
Abbott Park, Illinois 60064,  
Statele Unite ale Americii 

10/1998 4/1999 

10 R 6286 2017.11.28 05 SmithKline Beecham p.l.c., GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

10/1998 4/1999 

11 R 6294 2017.11.10 32 MAKLER PLUS S.R.L., agenţie de reclamă, 
MD 
Str. A. Puşkin nr. 44,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

10/1998 4/1999 

12 R 6304 2017.11.17 36 MOLDINDCONBANK S.A., bancă 
comercială pe acţiuni pentru industrie şi 
construcţii, MD 
Str. Armenească nr.  38,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10/1998 4/1999 

13 R 6366 2018.02.02 03 Alberto-Culver Company, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
2525 Armitage Avenue, Melrose Park,  
IL 60160, Statele Unite ale Americii 

12/1998 5/1999 
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1 2 3 4 5 6 7 
14 R 6383 2018.01.10 16 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

US 
Four Times Square, New York,  
New York 10036, Statele Unite ale Americii 

11/1998 5/1999 

15 R 6428 2018.01.30 05 SANOFI-SYNTHELABO, FR 
174 avenue de France, 75013 Paris, Franţa 

12/1998 6/1999 

16 R 6430 2018.01.28 05 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Maine, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

12/1998 6/1999 

17 R 6435 2018.02.02 38,41 Viacom International Inc., US 
1515 Broadway, New York, New York  
10036-5794, Statele Unite ale Americii 

12/1998 6/1999 

18 R 6436 2018.02.02 38,41 Viacom International Inc., US 
1515 Broadway, New York, New York  
10036-5794, Statele Unite ale Americii 

12/1998 6/1999 

19 R 6437 2018.02.02 38,41 Viacom International Inc., US 
1515 Broadway, New York, New York 
10036-5794, Statele Unite ale Americii 

12/1998 6/1999 

20 R 6438 2018.02.04 30 INTERNATIONAL  FOODSTUFFS CO., AE 
P.O. Box No. 4115, Sharjah,  
Emiratele Arabe Unite 

12/1998 6/1999 

21 R 6439 2018.02.02 38,41 Viacom International Inc., US 
1515 Broadway, New York, New York  
10036-5794, Statele Unite ale Americii 

12/1998 6/1999 

22 R 6440 2018.02.13 05  Wyeth, corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 
Statele Unite ale Americii 

12/1998 6/1999 

23 R 6483 2018.01.28 09 GS Yuasa Corporation, JP 
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 
Minami-ku,Kyoto-shi, Kyoto 601-8520, 
Japonia 

1/1999 7/1999 

24 R 6614 2018.05.29 05 Merck & Co., Inc., US 
One Merck Drive, P.O. Box 100 
Whitehouse Station, New  Jersey, Statele 
Unite ale Americii 

3/1999 9/1999 

25 R 6666 2018.07.13 03 Alberto-Culver Company, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
2525 Armitage Avenue, Melrose Park,  
IL 60160, Statele Unite ale Americii 

4/1999 10/1999 

26 R 6729 2018.07.20 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

5/1999 11/1999 

27 R 6785 2018.01.11 05 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Maine, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

5/1999 11/1999 

28 R 6884 2018.01.10 16 ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
US 
Four Times Square, New York,  
New York 10036, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

29 R 6894 2018.11.27 05 Merck & Co., Inc., US 
One Merck Drive, P.O. Box 100 
Whitehouse Station, New  Jersey, Statele 
Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 
30 R 6898 2018.08.26 05 Merck & Co., Inc., US 

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

7/1999 1/2000 

31 R 6909 2018.11.20 05 Merck & Co., Inc., US 
One Merck Drive, P.O. Box 100 
Whitehouse Station, New  Jersey, Statele 
Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

32 R 7213 2018.10.14 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS  S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH - 2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

6/1999 5/2000 

33 R 7648 2017.11.24 09 Cobra Electronics Corporation,  corporaţie 
din statul Delaware, US 
6500 West Cortland Street, Chicago, 
Illinois, Statele Unite ale Americii 

4/2000 12/2000 

34 R 7681 2017.11.10 33 BARZA ALBĂ S.A., MD 
Str. Victoriei nr. 49, MD-3101, Bălţi, 
Republica Moldova 

10/1998 1/2001 

35   R 7682 2017.12.05 33 BARZA ALBĂ S.A., MD 
Str. Victoriei nr. 49, MD-3101, Bălţi, 
Republica Moldova 

1/1999 1/2001 
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VI 
Design industrial / Industrial Design 

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, certi-
ficatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele indus- 
triale reînnoite prin  procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin 
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor/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 Repuplica Moldova, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Repuplica Moldova, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

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

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, 
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued certificates on 
registration of industrial designs, and renewal industrial designs under the national procedure shall be 
published in this Section. 

Industrial designs registered and renewal under the Hague Agreement to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs “Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
in Internet on the WIPO site, accessible to the public.  In the BOPI shall be published lists of industrial 
designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international registration 
numbers and of the ICID classes, as well as renewed in the Republic of Moldova, arranged in the 
order of the international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P 

L 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului/modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the deposit  
(22)  Data de depozit 
 Filing date of the deposit 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene/modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date  referitoare  la prioritate conform  Convenţiei de la Paris 
 Priority data under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Filing date of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial 
 Publication date of the application on registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului/modelului industrial 
 Publication date of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data eliberării certificatului  
 Date of issuance of certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 
 Date of publication deferment expiration         
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Indication of the product 
(55)  Reprezentarea desenului/modelului industrial 
 Representation of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
(62) Numărul cererii divizionare 
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 Number of application related by division 
(71)  Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 
(72)  Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(73)  Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code  

of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(74)  Numele mandatarului autorizat 
 Name of the attorney              
(80)  Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate  

 Applications on registration of the published industrial designs 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare (semestrial) 

 List of published applications on registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications on registration of the industrial designs, grouped in accordance with the ICID 
classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor/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/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/modelelor industriale retrase  

 List of withdrawal industrial designs 

FC9L Lista desenelor/modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  

FG4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 
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 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor/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/modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor/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/modelelor industriale  

 List of owners forfeited for non-payment of the issuance fee for the certificates of industrial design 
registration  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale al căror termen de valabilitate a expirat 
(inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor/modelelor industriale / 

Applications on registration of the industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelori sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of that requests in BOPI. 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (8) Cl. 02-02 
(21) f 2007 0042 
(22) 2007.06.26 
(28) 1 

(71)(72)  APETROAE Ludmila, MD 
Str. Bulgară nr. 90, ap. 23, MD-3100, 

            Bălţi, Republica Moldova 
 (54) Costum 

 
(55) 
 

 

 
1.1  1.2 
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(51) LOC (8) Cl. 09-02 
(21) f 2007 0040 
(22) 2007.06.11 
(31) 4000841; 4000842 
(32) 2006.12.13  
(33) GB 

(28) 2 
(71) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 

Baararmatte, 6340 Baar, Elveţia 
(72) BLUE Marlin, GB    
(74) SKIDAN Natalia 
(54) Containere pentru lubrifianţi 

 
(55) 
 

 

1.1  1.2 
 

 
1.3 
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(21)   f 2007 0040 
 

 
1.4 

 

 
1.5 
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(21)   f 2007 0040 
 

 

 

1.6  2.1 
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(21)   f 2007 0040 
 

 

2.2  2.3 
 

2.4 
 
 



DESIGN  MD - BOPI 3/2008 
 

 149 

(21)   f 2007 0040 
 

2.5 
 

2.6 
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(51) LOC (8) Cl. 09-02 
(21) f 2007 0045 
(22) 2007.07.06 
(31) 4001108; 4001109 
(32) 2007.01.12  
(33) GB 

(28) 2 
(71) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 

Baararmatte, 6340 Baar, Elveţia 
(72) BLUE Marlin, GB    
(74) SKIDAN Natalia 
(54) Containere pentru lubrifianţi 

 
(55) 
 

 

  

1.1  1.2  1.3 
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(21)   f 2007 0045 
 

 

  

1.4  1.5  1.6 
 
 
 

 

 

 

 
2.1  2.2  2.3 

 
 
 
 



MD - BOPI 3/2008                                                        DESIGN 
 

 152 

(21)   f 2007 0045 
 

  

2.4  2.5  2.6 
 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-03 
(21) f 2007 0043 
(22) 2007.06.06 
(28) 1 

(71) MOLDCELL S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  

           Republica Moldova 
(72) CUNEŢ Vladislav, MD    
(54) Cutie 

 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21)   f 2007 0043 
 

 
1.1 

 
 

 
1.2 
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(21)   f 2007 0043 
 

1.3 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-03; 19-08 
(21) f 2007 0049 
(22) 2007.07.11 
(28) 12 
(57)   Culori revendicate: modelul 1 - roşu, porto-

caliu, galben, verde, roz, albastru, violet, alb, 
negru, gri; modelul 2 - roşu, portocaliu, 
galben, verde, albastru, alb, negru, gri; 
modelul 3 - roşu, portocaliu, galben, verde, 
roz, albastru, violet, cafeniu, alb, negru, gri; 
modelul 4 - roşu, portocaliu, galben, verde, 
roz, cafeniu, alb, negru, gri; modelul 5 - roşu, 
portocaliu, galben, verde, alb, negru, gri; 
modelul 6 - roşu, portocaliu, galben, verde, 
roz, albastru, bleu, violet, alb, negru, gri; 
modelul 7 - roşu, portocaliu, galben, verde, 

roz, cafeniu, violet, alb, negru, gri; modelul 8 - 
roşu, portocaliu, galben, verde, roz, cafeniu, 
alb, negru, gri; modelul 9 - roşu, portocaliu, 
galben, verde, roz, albastru, violet, alb, 
negru, gri; modelul 10 - roşu, portocaliu, 
galben, verde, roz, alb, negru, gri; modelul 
11 - roşu, galben, verde, roz, albastru, violet, 
alb, negru, gri; modelul 12 - roşu, portocaliu, 
galben, verde, roz, bordo, cafeniu, violet, 
alb, negru, gri. 

(71) OTKRÎTOE ACŢIONERNOE OBSCESTVO 
KOMPANIIA "MAI", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  

           Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Ambalaje pentru ceai 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2007 0049 
 

 
1.1 

 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 3/2008                                                        DESIGN 
 

 156 

(21)   f 2007 0049 
 

1.2 
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(21)   f 2007 0049 
 

 
2.1 
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(21)   f 2007 0049 
 

 
2.2 
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(21)   f 2007 0049 
 

3.1 
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(21)   f 2007 0049 
 

3.2 
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(21)   f 2007 0049 
 

 
4.1 
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(21)   f 2007 0049 
 

4.2 
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(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2007 0038 
(22) 2007.06.01 
(28) 1 

(71) VICTORIABANK S.A., BANCĂ COMER-
CIALĂ, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141, MD-2004,  

           Chişinău, Republica Moldova 
(72) ŢOPA Diana, MD    
(54) Card bancar transparent 

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

1.2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2007 0039 
(22) 2007.06.05 
(28) 13 

(71)(72) UMANSCHII Alexandr, MD 
Bd. Dacia nr. 5, ap. 178, MD-2038, 

           Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2007 0044 
(22) 2007.06.29 
(28) 2 

(71)(72) UMANSCHII Alexandr, MD 
Bd. Dacia nr. 5, ap. 178, MD-2038, 

           Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichete 

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

 

1  2 
 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2007 0046 
(22) 2007.07.06 
(28) 2 

(71) ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,                 
Republica Moldova 

(72) PRODAN Oleg, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(51) LOC (8) Cl. 25-01, 03 
(21) f 2007 0048 
(22) 2007.07.10 
(28) 1 
(71)(72) GHELBET Constantin, MD 

Str. Ion Pelivan nr. 17, bloc 1, ap. 59, 

           MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
GHELBET Viorica, MD 
Str. Ion Creangă nr. 82, bloc 1, ap. 59,  

           MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
(74) MARGINE Ion 
(54) Ramă cu acoperiş şi cu planşeu pentru 

container de locuit şi birou  
 
(55) 
 

 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 
 

 

  

1.4  1.5  1.6  1.7 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

depozitului 

(22) 
Data 

depozitului 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 894 09-01; 

07-01 
f 2005 0119 2005.10.26 5 TIAXIM GRUP S.R.L., MD 2/2007 

2 938 09-01 f 2006 0052 2006.04.21 1 THE COCA-COLA 
COMPANY, CORPORAŢIA 
STATULUI DELAWARE, US 

12/2006 

3 994 09-01 f 2006 0022 2006.02.15 2 COLUSVIN S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 

6/2007 

4 995 09-01 f 2006 0103 2006.11.24 1 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 

6/2007 

5 996 09-03; 
19-08 

f 2005 0147 2005.12.14 1 DOINA VIN S.R.L., MD 6/2007 

6 997 09-03 f 2006 0019 2006.02.07 2 ACOREX WINE HOLDING 
S.A., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 

6/2007 

7 998 19-08 f 2006 0102 2006.11.09 1 SMIRNOV ALEXANDR, MD 6/2007 
8 999 19-08 f 2006 0106 2006.11.29 1 RENAISSANCE PERFECT 

S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ MOLDO-ROMÂNĂ, 
MD 

6/2007 

9 1000 21-01 f 2006 0059 2006.05.18 1 GHELBER Constantin, MD 6/2007 
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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 depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul  ţării  

conform normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

depozitului 

 (22) 
Data 

depozitului 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 

şi modele  
industriale reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

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

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 127 2013.02.06 0150 1998.02.06 09-01 6 WINE INTERNATIONAL 
PROJECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/1998 
3/1999 

2 527 2013.02.21 f 2003 0018 2003.02.21 09-01 1 ESMALDA  S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam  
nr. 65, MD-2012, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2003 
7/2004 

3 534 2013.01.31 f 2003 0011 2003.01.31 19-08 1 CONSONA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE  
MIXTĂ, MD 
MD-4414, Bravicea, Orhei, 
Republica Moldova 

11/2003 
7/2004 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi 

modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/068570 2006.10.30 VOLKSWAGEN 

AKTIENGESEL-
LSCHAFT, DE 

Autovehicule / Motor 
vehicles / Véhicules 
automobiles 

12-08 2 2011.10.30 9/2007 

2 DM/068814 2007.04.10 
 

2006.10.12, 
000603303, 

EM 

JAGA, 
NAAMLOZE 
VENNOOTS- 
CHAP, BE 

Suporturi pentru industria 
de construcţii / Gratings 
for the building industry / 
Grilles pour l'industrie du 
bâtiment 

25-02 6 2012.04.10 9/2007 

3 DM/068823 2007.04.13 
 

2006.10.31, 
133 286, CH 

ROLEX SA, CH Ceasuri, lunete pentru 
ceasuri, cadrane pentru 
ceasuri / Watches; watch 
bezels;  watch dials / 
Montres; lunettes de 
montres; cadrans de 
montres 

10-02, 
07 

8 2012.04.13 9/2007 

4 DM/068824 2007.04.13 
 

2006.10.31, 
133 285, CH 

ROLEX SA, CH Ceasuri, lunete pentru 
ceasuri, cadrane pentru 
ceasuri / Watches; watch 
bezels; watch dials / 
Montres; lunettes de 
montres; cadrans de 
montres 

10-02, 
07 

10 2012.04.13 9/2007 

5 DM/068835 2007.04.20 
 

2007.02.19, 
000673401-
0002, EM;  

2007.02.19, 
000673041-
0001, EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD 
AND BODY 
CARE 
NEDERLAND 
B.V., NL 

Aparat de dezodorizare  
a aerului, flacon de 
reîncărcare pentru 
aparatul de dezodorizare 
a aerului / Air deodorizing 
apparatus; refill bottle  
for air deodorizing 
apparatus / Appareil  
de désodorisation de l'air; 
flacon de recharge pour 
appareil de désodorisa-
tion de l'air 

23-04 2 2012.04.20 9/2007 

6 DM/068859 2007.04.20 
 

2006.11.24, 
000628052, 

EM 

SEAT, S.A., ES Autovehicule / Motor 
vehicles / Véhicules 
automobiles 

12-08 2 2012.04.20 9/2007 

7 DM/069253 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 4 2012.09.18 9/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 DM/069254 2007.09.18 SWATCH AG 

(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2012.09.18 9/2007 

9 DM/069255 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2012.09.18 9/2007 

10 DM/069264 2007.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas de 
mână / Watch bracelet / 
Bracelet de montre 

10-07 1 2012.09.07 9/2007 

11 DM/069265 2007.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2012.09.07 9/2007 

12 DM/069266 2007.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2012.09.07 9/2007 

13 DM/069267 2007.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2012.09.07 9/2007 

14 DM/069269 2007.09.07 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Portmoneu, portofel, 
portmoneu, portchei, 
portofoliu / Purse; billfold; 
purse; key holder; wallet / 
Porte-monnaie; porte-
billets; porte-monnaie; 
porte-clés; portefeuille 

03-01 5 2012.09.07 9/2007 

15 DM/069275 2007.05.24 
 

2006.11.24,  
628250-

0001, EM 

WIND EN 
WATER 
TECHNOLOGIE 
HOLDING B.V., 
NL 

Motor eolian / Wind 
turbine / Turbine éolienne 

15-01 1 2012.05.24 9/2007 

16 DM/069292 2007.09.14 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 12 2012.09.14 9/2007 

17 DM/069298 2007.02.09 SMART GMBH, 
DE 

Roţi directoare, habitaclu 
pentru autovehicul, 
habitaclu pentru 
autovehicul (partea 
habitaclului), ecrane  
de vizualizare pentru 
autovehicul, habitaclu 
pentru autovehicul 
(partea habitaclului), 
portieră pentru autovehi-
cul, panou de bord pentru 
autovehicul, mânere 
pentru schimbarea 
vitezei, panou de control 
pentru autovehicul, 
habitaclu pentru 
autovehicul (partea 
habitaclului), habitaclu 
pentru autovehicul, 

12-16 22 2012.02.09 9/2007 
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    habitaclu pentru 
autovehicul (partea 
habitaclului) / Steering 
wheels; cockpit for 
vehicles; cockpit for 
vehicles (part of -); 
display devices for 
vehicles; cockpit for 
vehicles (part of -); 
vehicle doors; 
dashboards for vehicles; 
gear knobs; switch-
boards for vehicles; 
cockpit for vehicles  
(part of -); cockpit for 
vehicles; cockpit for 
vehicles (parts of-) / 
Roues directrices; 
habitacle de véhicule; 
habitacle de véhicule 
(partie d'habitacle);  
écrans de visualisation 
de véhicule; habitacle 
de véhicule (partie 
d'habitacle); portiéres  
de véhicule; tableaux  
de bord de véhicule; 
pommeaux de levier  
de vitesses;  tableaux 
de contrôle de véhicule; 
habitacle de véhicule 
(partie d'habitacle); 
habitacle de véhicule; 
habitacle de véhicule 
(parties d'habitacle) 

    

18 DM/069299 2007.08.22 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESEL-
LSCHAFT, DE 

Acoperiş pentru cârligul 
de la remorcă, accesorii 
pentru decorul autovehi-
culelor, calandre pentru 
autovehicule, aripi 
pentru autovehicule, 
suport de admisie 
pentru aripile autovehi-
culelor, suport de admi-
sie pentru calandrul 
autovehiculelor, carcasă 
pentru retrovizoare, 
fragment al autovehi-
culului, bară de protec-
ţie, accesorii de deco-
rare a autovehiculelor / 
Cover for tow hook; 
decorative fittings for 
vehicles; radiator grille 
for vehicles; wings 
(vehicle-); air intake 
grilles for wings; air 
intake grilles for radiator 
grille; mirror cups; 
spoiler for motocars; 
cover for bumpers; 
decorative fittings for 
vehicles / Couvre-
crochet de remorquage, 
accessoires de déco-
ration de véhicules, 
calandres de véhicule, 
ailes de véhicule, grilles 
d'admission d'air pour 

12-16 21 2012.08.22 9/2007 
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    ailes, grille d'admission 
d'air de calandre, 
coques de rétroviseur, 
becquets de véhicule 
automobile, couvre-
pare-chocs, accessoires 
de décoration de 
véhicules 

    

19 DM/069302 2007.09.07 ICOSOTA 
SYNTEZ OOD, 
BG 

Desene textile pentru 
rulouri de prosoape 
pentru bucătărie, 
desene textile pentru 
hârtie igienică / Textile 
design for kitchen paper 
rolls; textile designs for 
toilet paper / Dessin 
textile pour rouleaux 
d'essuie-tout de cuisine; 
dessins textiles pour 
papier hygiénique 

05-06 3 2012.09.07 9/2007 

20 DM/069309 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2012.09.18 9/2007 

21 DM/069310 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch bracelet / Bracelet 
de montre 

10-07 1 2012.09.18 9/2007 

22 DM/069313 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 4 2012.09.18 9/2007 

23 DM/069314 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH 
S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2012.09.18 9/2007 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data 

priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, numărul 
de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare  

a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
03-01 DM/069269 2007.09.07 OMEGA SA 

(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Portmoneu, portofel, 
portmoneu, portchei, 
portofoliu / Purse; 
billfold; purse; key 
holder; wallet / Porte-
monnaie; porte-billets; 
porte-monnaie; porte-
clés;  portefeuille 

5 2012.09.07 9/2007 

05-06 DM/069302 2007.09.07 ICOSOTA SYNTEZ 
OOD, BG 

Desene textile pentru 
rulouri de prosoape 
pentru bucătărie, 
desene textile pentru 
hârtie igienică / Textile 
design for kitchen 
paper rolls; textile 
designs for toilet paper / 
Dessin textile pour 
rouleaux d'essuie-tout 
de cuisine; dessins 
textiles pour papier 
hygiénique 

3 2012.09.07 9/2007 

10-02 DM/069253 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

4 2012.09.18 9/2007 

10-02 DM/069254 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2012.09.18 9/2007 

10-02 DM/069255 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2012.09.18 9/2007 

10-02 DM/069265 2007.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2012.09.07 9/2007 

10-02 DM/069266 2007.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2012.09.07 9/2007 

10-02 DM/069267 2007.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2012.09.07 9/2007 

10-02 DM/069292 2007.09.14 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

12 2012.09.14 9/2007 

10-02 DM/069309 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2012.09.18 9/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/069313 2007.09.18 SWATCH AG 

(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

4 2012.09.18 9/2007 

10-02 DM/069314 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2012.09.18 9/2007 

10-02, 
07 

DM/068823 2007.04.13 
 

2006.10.31, 
133 286, CH 

ROLEX SA, CH Ceasuri, lunete pentru 
ceasuri, cadrane 
pentru ceasuri / 
Watches; watch 
bezels;  watch dials / 
Montres; lunettes  
de montres; cadrans 
de montres 

8 2012.04.13 9/2007 

10-02, 
07 

DM/068824 2007.04.13 
 

2006.10.31, 
133 285, CH 

ROLEX SA, CH Ceasuri, lunete pentru 
ceasuri, cadrane 
pentru ceasuri / 
Watches; watch 
bezels; watch dials / 
Montres; lunettes  
de montres; cadrans 
de montres 

10 2012.04.13 9/2007 

10-07 DM/069264 2007.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas 
de mână / Watch 
bracelet / Bracelet  
de montre 

1 2012.09.07 9/2007 

10-07 DM/069310 2007.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch bracelet / 
Bracelet de montre 

1 2012.09.18 9/2007 

12-08 DM/068570 2006.10.30 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLS-
CHAFT, DE 

Autovehicule / Motor 
vehicles / Véhicules 
automobiles 

2 2011.10.30 9/2007 

12-08 DM/068859 2007.04.20 
 

2006.11.24, 
000628052, 

EM 

SEAT, S.A., ES Autovehicule / Motor 
vehicles / Véhicules 
automobiles 

2 2012.04.20 9/2007 

12-16 DM/069298 2007.02.09 SMART GMBH, DE Roţi directoare, 
habitaclu pentru 
autovehicul, habitaclu 
pentru autovehicul 
(partea habitaclului), 
ecrane de vizualizare 
pentru autovehicul, 
habitaclu pentru 
autovehicul (partea 
habitaclului), portieră 
pentru autovehicul, 
panou de bord pentru 
autovehicul, mânere 
pentru schimbarea 
vitezei, panou de 
control pentru 
autovehicul, habitaclu 
pentru autovehicul 
(partea habitaclului),  
habitaclu pentru 
autovehicul, habitaclu 
pentru autovehicul 
(partea habitaclului) / 
Steering wheels; 
cockpit for vehicles; 
cockpit for vehicles  
(part of -); display 
devices for vehicles; 
cockpit for vehicles 
(part of -); vehicle 
doors; dashboards for 
vehicles; gear knobs; 
switchboards for 

22 2012.02.09 9/2007 
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vehicles; cockpit for 
vehicles (part of -); 
cockpit for vehicles; 
cockpit for vehicles 
(parts of-) / Roues 
directrices; habitacle 
de véhicule; habitacle 
de véhicule (partie 
d'habitacle);  écrans 
de visualisation  
de véhicule; habitacle 
de véhicule (partie 
d'habitacle); portiéres 
de véhicule; tableaux 
de bord de véhicule; 
pommeaux de levier 
de vitesses;  tableaux 
de contrôle de 
véhicule; habitacle  
de véhicule (partie 
d'habitacle); habitacle 
de véhicule; habitacle 
de véhicule (parties 
d'habitacle) 

12-16 DM/069299 2007.08.22 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLS-
CHAFT, DE 

Acoperiş pentru cârli-
gul de la remorcă, 
accesorii pentru deco-
rul autovehiculelor, 
calandre pentru 
autovehicule, aripi 
pentru autovehicule, 
suport de admisie 
pentru aripile autove-
hiculelor, suport de 
admisie pentru caland-
rul autovehiculelor, 
carcasă pentru retro-
vizoare, fragment al 
autovehiculului, bară 
de protecţie, accesorii 
de decorare a autove-
hiculelor / Cover for 
tow hook; decorative 
fittings for vehicles; 
radiator grille for ve-
hicles; wings (vehicle); 
air intake grilles for 
wings; air intake grilles 
for radiator grille; mir-
ror cups; spoiler for 
motocars; cover for 
bumpers; decorative 
fittings for vehicles / 
Couvre-crochet de 
remorquage, acces-
soires de décoration 
de véhicules, caland-
res de véhicule, ailes 
de véhicule, grilles 
d'admission d'air pour 
ailes, grille d'admis-
sion d'air de calandre, 
coques de rétroviseur, 
becquets de véhicule 
automobile, couvre-
pare-chocs, acces-
soires de décoration 
de véhicules 

21 2012.08.22 9/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15-01 DM/069275 2007.05.24 

 
2006.11.24,  

628250-0001, 
EM 

WIND EN WATER 
TECHNOLOGIE 
HOLDING B.V., NL 

Motor eolian / Wind 
turbine / Turbine 
éolienne 

1 2012.05.24 9/2007 

23-04 DM/068835 2007.04.20 
 

2007.02.19, 
000673401-
0002, EM;  

2007.02.19, 
000673041-
0001, EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 
BODY CARE 
NEDERLAND B.V., 
NL 

Aparat de dezodorizare 
a aerului, flacon de 
reîncărcare pentru 
aparatul de 
dezodorizare a aerului / 
Air deodorizing 
apparatus; refill bottle 
for air deodorizing 
apparatus / Appareil de 
désodorisation de l'air; 
flacon de recharge pour 
appareil de 
désodorisation de l'air 

2 2012.04.20 9/2007 

25-02 DM/068814 2007.04.10 
 

2006.10.12, 
000603303, 

EM 

JAGA, NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP, 
BE 

Suporturi pentru 
industria de construcţii / 
Gratings for the building 
industry / Grilles pour 
l'industrie du bâtiment 

6 2012.04.10 9/2007 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi  modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(18) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/041329 GARSTEN, CHRISTA; 

GARSTEN, UWE, DE 
2 2012.09.08(2R) 2/1998 9/2007 

2 DM/041440  LA BOURGUIGNONNE 
DISTRIBUTION, FR 

1 2012.09.15(2R) 2/1998 9/2007 

3 DM/041763 CARTIER CREATION STUDIO 
SA, CH 

1 2012.10.20(2R) 3/1998 9/2007 

4 DM/042068 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2012.11.19(2R) 4/1998 9/2007 

5 DM/042294 WESTFÄLISCHE 
TEXTILGESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

3(3,32,33) 2012.12.08(2R) 5/1998 9/2007 

6 DM/042307 PCI PARFUMS ET 
COSMÉTIQUES 
INTERNATIONAL (SOCIÉTÉ À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE), 
FR 

2 2012.12.08(2R) 5/1998 9/2007 

7 DM/045000 SOREMARTEC S.A., BE 14 2012.10.14(2R) 1/1999 9/2007 
8 DM/045341 SOREMARTEC S.A., BE 4 2012.11.14(2R) 2/1999 9/2007 
9 DM/045612 DAIMLERCHRYSLER AG, DE 1 2012.12.23(2R) 3/1999 9/2007 
10 DM/060638 VEUVE CLICQUOT 

PONSARDIN, MAISON 
FONDÉE EN 1772, FR 

1 2012.03.19(1R) 3/2003 9/2007 

11 DM/061410 AMERSHAM BUCHLER GMBH 
CO. KG, DE 

1 2012.09.13(1R) 5/2003 9/2007 

12 DM/061498 ROLEX SA, CH 1 2012.09.30(1R) 6/2003 9/2007 
13 DM/061499 ROLEX SA, CH 2 2012.09.30(1R) 6/2003 9/2007 
14 DM/061555 ZEPTER, PHILIP, MC 6 2012.09.23(1R) 6/2003 9/2007 
15 DM/061593 ROLEX SA, CH 1 2012.09.30(1R) 6/2003 9/2007 
16 DM/061959 VARTA MICROBATTERY 

GMBH, DE 
4 2012.09.23(1R) 7/2003 9/2007 

17 DM/062006 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

6 2012.11.20(1R) 7/2003 9/2007 

18 DM/062008 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2012.11.20(1R) 7/2003 9/2007 

19 DM/062009 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2012.11.20(1R) 7/2003 9/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 
20 DM/062010 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2012.11.20(1R) 7/2003 9/2007 

21 DM/062016 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2012.11.20(1R) 7/2003 9/2007 

22 DM/062077 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

23 DM/062078 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

9 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

24 DM/062079 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

25 DM/062114 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

26 DM/062115 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

27 DM/062116 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

28 DM/062117 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

29 DM/062118 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

30 DM/062182 FINANCIERE DE L'ARTENSE 
SAS, FR 

1 2012.11.28(1R) 8/2003 9/2007 

31 DM/062315 MHOUSE SRL, IT 10 2012.09.19(1R) 8/2003 9/2007 
32 DM/062502 PRADINES BRUNO, FR 3(1,2,3) 2012.09.09(1R) 9/2003 9/2007 
33 DM/062528 WESTFÄLISCHE TEXTIL-

GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

10(2,3,4,5,6,7,11,12, 
17,20) 

2012.12.19(1R) 9/2003 9/2007 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n prezenta Secţiune sunt prezentate 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. 
 

n the Section there are presented amendments produced in the legal state of the applications and 
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated titles 
of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise contracts; 
the errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Brevet 

de 
invenţie 

a 2006 0275 3356 7/2007 
 

(72) 
ABABII Tudor, MD; 
ANGHELICI Gheorghe, MD; 
PAVLIUC Galina, MD 
  

(72) 
ABABII Tudor, MD; 
ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; 
ANGHELICI Gheorghe, MD; 
PAVLIUC Galina, MD 

2 
 

Mărci 013562 
 

013564 
 

013565 
 

013566 
 

012180 
 

013255 
 

013329 
 

013331 
 

013332 
 

013333 
 

013334 
 

013337 
 

013338 
 

012205 
 

013254 
 

013253 
 

013252 
 

013251 
 

013250 
 

013248 
 

013247 
 

013246 
 

011790 
 

011432 
 

011433 
 

012182 
 

012185 
 

012186 
 

012188 
 

012207 
 

012218 

11170 
 

11071 
 

11072 
 

11073 
 

10528 
 

10972 
 

11007 
 

11009 
 

11010 
 

11011 
 

11012 
 

11013 
 

11014 
 

10757 
 

10971 
 

10970 
 

10969 
 

10968 
 

10967 
 

10966 
 

10965 
 

10964 
 

9517 
 

9800 
 

9801 
 

10393 
 

10394 
 

10395 
 

10396 
 

10397 
 

10398 
 

4/2004 
10/2004 
3/2004 
9/2004 
3/2004 
9/2004 
3/2004 
9/2004 

11/2003 
5/2004 
1/2004 
8/2004 
2/2004 
9/2004 
2/2004 
9/2004 
2/2004 
9/2004 
2/2004 
9/2004 
2/2004 
9/2004 
2/2004 
9/2004 
2/2004 
9/2004 

12/2003 
7/2004 
1/2004 
8/2004 
1/2004 
8/2004 
1/2004 
8/2004 
1/2004 
8/2004 
1/2004 
8/2004 
1/2004 
8/2004 
1/2004 
8/2004 
1/2004 
8/2004 
1/2003 
6/2003 
5/2003 

10/2003 
5/2003 

10/2003 
10/2003 
4/2004 

10/2003 
4/2004 

10/2003 
4/2004 

10/2003 
4/2004 

10/2003 
4/2004 

10/2003 
4/2004 

(730)  
KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 
 

(730)  
SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP 
ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI 
CONIACURI DIN TIRASPOL 
"KVINT"”, MD 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 Marcă 005373 5008 5/1997 

10/1997 
 

(540)  

 
 

(540) 

 
 

4 Marcă 015276 12790 5/2005 
10/2005 

(730)  
Bd. Renaşterii nr. 8, bloc 3,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Ion Creangă nr. 6/2,  
MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

5 Marcă 007332 6335 11/1998 
5/1999 

 

(730)  
Concord Plaza,  
3411 Silverside Road,  
Wilmington, Delaware,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
3411 Silverside Road,  
Wilmington, Delaware 19810,  
Statele Unite ale Americii 

6 Mărci 008619 
 
 

008457 
 

008456 
 

008454 
 

008453 
 

008379 
 

7209 
 
 

7124 
 

7123 
 

7121 
 

7120 
 

7119 

11/1999 
5/2000 
2/2008 

10/1999 
4/2000 

10/1999 
4/2000 

10/1999 
4/2000 

10/1999 
4/2000 

10/1999 
4/2000 

(730)  
THE CARTOON NETWORK LP, 
LLLP, a limited liability limited 
partnership organized and existing 
under the laws of the State  
of Delaware, US 
1050 Techwood Drive, N.W.,  
City of Atlanta,  
State of Georgia 30318,  
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730) 
The Cartoon Network, Inc., US 
1050 Techwood Drive, N.W.,  
City of Atlanta,  
State of Georgia 30318,  
Statele Unite ale Americii 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 
 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
cedent 

Date despre 
cesionar 

Nr. şi  data 
înregistrării 
contractului 

1 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

017276 
2005.06.27 

-  6/2006 (730)   
ŢURCAN Alexei, MD  
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
Skechers U.S.A., Inc. II, 
corporaţie din statul 
Delaware, US 
228 Manhattan Beach Blvd., 
Manhattan Beach,  
California 90266,  
Statele Unite ale Americii 

1137 
2008.02.15 

 

2 Mărci 007014 
1997.07.22 

007015 
1997.07.22 

007017 
1997.07.22 

007018 
1997.07.22 

007019 
1997.07.22 

6032 
 

6033 
 

6035 
 

6036 
 

6037 
 

7/1998 
12/1998 
7/1998 

12/1998 
7/1998 

12/1998 
7/1998 

12/1998 
7/1998 

12/1998 

(730)   
RIKER LABORATORIES, 
INC., US  
3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota,  
Statele Unite ale Americii 

(730)   
MEDA AB, SE 
Box 906, SE-170 09 Solna,  
Suedia 

1138 
2008.02.25 

 

3 Marcă 019292 
2006.05.04 

15418 5/2007 
10/2007 

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

(730)   
SC „Novex Prim” SRL, MD 
Str. Andrei Doga nr. 28, of. 12, 
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

1139 
2008.02.25 

 

4 Marcă 010713 
2001.11.07 

9075 6/2002 
11/2002 

(730)   
Pfizer Products Inc., 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor 
statului Connecticut, US  
Eastern Point Road, Groton, 
Connecticut 06340,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)   
C.P. Pharmaceuticals 
International C.V. c/o General 
Partners Pfizer Manufacturing 
LLC and Pfizer Production 
LLC, US 
235 East 42nd Street,  
New York, NY 10017,  
Statele Unite ale Americii  

1140 
2008.02.26 

 

5 Mărci 015383 
2004.09.03 

015540 
2004.10.07 

015541 
2004.10.07 

 015542 
2004.10.07 

015102 
2004.07.05 

015384 
2004.09.03 

015539 
2004.10.07 

12945 
 

13004 
 

13005 
 

13006 
 

13049 
 

13276 
 

13445 

7/2005 
12/2005 
7/2005 

12/2005 
7/2005 

12/2005 
7/2005 

12/2005 
8/2005 
1/2006 

10/2005 
3/2006 

11/2005 
2/2007 

(730)   
ZAO "Agropromyshlenny 
komplex Agros", RU  
117997, Moscow,  
ul. Krzhizhanovskogo, d. 6,  
k. 2, Federaţia Rusă 
 

(730)   
Otcrîtoe Acţionernoe 
obscestvo "Moscovschii 
conţern mebelnoi i 
derevoobrabatîvaiuscei 
promîşlennosti 
"MOSMEBELPROM", RU 
115573, Moscova,  
ul. Şipilovscaia, d. 46, corp. 1, 
str. 2, Federaţia Rusă 
  

1141 
2008.02.26 
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Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data 

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, 
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Marcă  - 542762 - (791)   

MAN 
Nutzfahrzeuge 
Aktiengesellschaft, 
DE  
Dachauer Strasse 
667 
80995 Munchen, 
Germania 

(791)   
AUTOFORŢA S.A., 
MD  
Str. Bucuriei nr. 18,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

1. Licenţă exclusivă 
limitată la: 
- reparaţia şi deservirea 
automobilelor şi a motoa-
relor cu ardere internă, cu 
pistoane rectilinii alterna-
tive şi pistoane rotative, 
motoarelor staţionare şi 
motoarelor pentru bărci; 
- deservirea şi exploa-
tarea instalaţiilor indus-
triale de automobile şi 
motoare; 
- alte servicii de deser-
vire şi exploatare, inclu-
siv furnizarea pieselor 
de schimb, testarea 
diagnostică, echiparea 
spălătoriilor auto, 
deservirea instalaţiilor 
de semnalizat, servicii 
de lubrifiere şi control  
al automobilelor. 
2. Termenul de acţiune 
a contractului – perioa-
da de valabilitate a 
mărcii 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova 

1135 
2008.02.08 

 

2 Marcă - 873563 - (791)   
MAN 
Aktiengesellschaft, 
DE  
Ungererstr. 69 
80805 Munchen, 
Germania 

(791)   
AUTOFORŢA S.A., 
MD  
Str. Bucuriei nr. 18,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 

1. Licenţă exclusivă 
limitată la: 
- reparaţia şi deservirea 
automobilelor şi a mo-
toarelor cu ardere inter-
nă, cu pistoane rectilinii 
alternative şi pistoane 
rotative, motoarelor 
staţionare şi motoarelor 
pentru bărci; 
- deservirea şi exploata-
rea instalaţiilor 
industriale de automobi-
le şi motoare; 
- alte servicii de deser-
vire şi exploatare, 
inclusiv furnizarea pie-
selor de schimb, testa-
rea diagnostică, echipa-
rea spălătoriilor auto, 
deservirea instalaţiilor 
de semnalizat, servicii 
de lubrifiere şi control al 
automobilelor. 
2. Termenul de acţiune 
a contractului – 
perioada de valabilitate 
a mărcii 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova 

1136 
2008.02.08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Marcă 011978 

2002.10.02 
10749 12/2003 

7/2004 
(730) 
47 th PARALLEL 
S.A., întreprindere 
mixtă moldo-
irlandeză, MD 
Bd. Ştefan cel 
Mare nr. 132,  
MD-2012, 
Chişinău, 
Republica Moldova 

(791) 
SC "Stalma Lux" 
S.R.L., MD 
Str. Maria Lătăreţu  
nr. 5,  
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă neexclusivă 
2. Termenul de acţiune 
a contractului – 
perioada de valabilitate 
a mărcii 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova 

1142 
2008.02.27 

 

 
 

Lista contractelor de gaj 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data 

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre debitorul gajist,  
date despre creditorul gajist, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
debitorul gajist 

Date despre 
creditorul gajist 

Nr. şi  data 
înregistrării 
contractului 

1 Mărci 007781 
1998.05.07 

 
007782 

1998.05.07 
 

007783 
1998.05.07 

 
007784 

1998.05.07 
 

010206 
2001.04.20 

 
013497 

2003.08.28 
 

013498 
2003.08.28 
 

013978 
2003.12.18 

 
013496 

2003.08.28 
 

015755 
2004.11.12 

6547 
 
 

6548 
 
 

6549 
 
 

6550 
 
 

8635 
 
 

11408 
 
 

11409 
 
 

11674 
 
 

11698 
 
 

13211 

2/1999 
8/1999 
1/2008 
2/1999 
8/1999 
1/2008 
2/1999 
8/1999 
1/2008 
2/1999 
8/1999 
1/2008 
12/2001 
5/2002 
11/2004 
10/2003 
9/2004 
12/2004 
10/2003 
9/2004 
12/2004 
8/2004 
9/2004 
1/2005 
10/2003 
8/2004 
2/2005 
9/2005 
2/2006 

(730)  
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „SUN 
COMMUNICATIONS” S.R.L., MD 
Str. Drumul Viilor nr. 28, bloc 2, 
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
(730)  
Sun Communications S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD  
Drumul Viilor nr. 28, bloc 2,  
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie  
şi Dezvoltare, GB 
One Exchange Square, 
Londra EC2A 2JN, 
Regatul Unit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
2008.02.15 
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

 numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de 
invenţie, data respingerii cererii, articolul din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie sau 

temeiul în baza căruia a fost respinsă cererea 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Data hotărârii de 
respingere 

Art. 

1 MD a 2003 0216 2003.09.09 3/2005 2008.02.18 art. 7 
2 MD a 2005 0254 2005.09.05 3/2007 2008.02.05 art. 7 
3 MD a 2006 0159 2006.06.16 2/2008 2008.02.28 art. 6 

 
KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul  

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 
(situaţia la 2008.03.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform 
normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data depozit Data încetării 
valabilităţii 

1 BORŢOI Tudor, MD 2530 a 2003 0213 2003.09.02 2007.09.02 
2 BORŢOI Tudor, MD 2914 a 2003 0212 2003.09.02 2007.09.02 
3 DYCKERHOFF AG., DE 1327 95-0367 1995.08.11 2007.08.11 
4 EREMIA Nicolai, MD; DABIJA Tatiana, 

MD 
2442 a 2003 0207 2003.08.21 2007.08.21 

5 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI  
ŞI VINULUI, MD 

2123 a 2002 0207 2002.08.19 2007.08.19 

6 ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-
ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD 

209 93-0053 1993.08.05 2007.08.05 

7 LUPAN Ion, MD 1873 a 2001 0251 2001.08.01 2007.08.01 
8 MEREUŢĂ Ion, MD 2947 a 2005 0221 2005.08.02 2007.08.02 
9 TCACENCO Andrei Achim, MD 3131 a 2004 0195 2004.08.09 2007.08.09 
10 TCACENCO Andrei Achim, MD 3132 a 2004 0196 2004.08.09 2007.08.09 
11 UNIVERSITATEA DE STAT  

DIN MOLDOVA, MD 
2202 a 2002 0198 2002.08.01 2007.08.01 

12 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

2334 a 2002 0213 2002.08.30 2007.08.30 

13 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

2345 a 2002 0208 2002.08.20 2007.08.20 

14 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

2525 a 2002 0214 2002.08.30 2007.08.30 
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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 (fără dreptul  

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 
(situaţia la 2008.03.31)  

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data 

încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 ARSENE Ion, MD 1597 99-0046 1999.01.29 2007.01.29 
2 CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL 

INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2316 a 2002 0027 2001.12.27 2006.12.27 

3 COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE  
ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN  
ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD; INSTITUTUL DE 
CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

216 95-0068 1994.12.29 2006.12.29 

4 COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; 
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

235 95-0103 1994.12.29 2006.12.29 

5 CRESTIANOV Boris, MD 2420 a 2002 0002 2001.12.25 2006.12.25 
6 DORUC Andrei, MD 1965 a 2002 0021 2001.12.27 2006.12.27 
7 FRANZELUŢA S.A., COMBINATUL DE PANIFICAŢIE 

DIN CHIŞINĂU, MD 
2027 a 2001 0044 2000.12.27 2006.12.27 

8 HÂŢU Dumitru, MD 1755 a 2001 0008 2000.12.29 2006.12.29 
9 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 

ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU 
MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI  
AGROINDUSTRIAL AL ASOCIAŢIEI DE CERCETARE 
ŞI PRODUCŢIE "MECAGRO", MD 

1057 97-0015 1997.01.22 2007.01.22 

10 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE  
ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN  
ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD 

2112 a 2002 0036 2001.12.28 2006.12.28 

11 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL  
DE PROIECTĂRI CHIMICE, RO; UNIVERSITATEA  
DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1985 a 2002 0060 2002.01.28 2007.01.28 

12 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE 
STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; 
NISTRU-VIN,  SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD 

2304 a 2003 0026 2003.01.28 2007.01.28 

13 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2307 a 2002 0013 2001.12.26 2006.12.26 

14 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE 
STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; 
NISTRU-VIN,  SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD 

2381 a 2003 0027 2003.01.28 2007.01.28 

15 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, 
MD; INSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2090 a 2002 0059 2002.01.25 2007.01.25 

16 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

2439 a 2002 0010 2001.12.25 2006.12.25 

17 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD 

2171 a 2002 0031 2001.12.27 2006.12.27 
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1 2 3 4 5 6 
18 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 1945 a 2001 0272 2001.08.22 2006.08.22 
19 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 2284 a 2002 0055 2002.01.25 2007.01.25 
20 ISTRATI Dinu, MD 1737 a 2001 0020 2001.01.16 2007.01.16 
21 ÎNTREPRINDERE DE STAT – INSTITUTUL 

DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA 
ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", 
MD 

1832 a 2000 0015 2000.01.20 2007.01.20 

22 LABORATORUL INTERNAŢIONAL  
DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI 
ÎNALTE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI  
AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ  AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, 
MD 

2437 a 2001 0424 2001.12.22 2006.12.22 

23 LABORATORUL INTERNAŢIONAL  
DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA 
SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2272 a 2001 0425 2001.12.22 2006.12.22 

24 LABORATORUL INTERNAŢIONAL  
DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA 
SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2317 a 2001 0423 2001.12.22 2006.12.22 

25 LEPIHIN Ghenadii, MD 2125 a 2002 0040 2001.12.28 2006.12.28 
26 MACARI Artur, MD; CIUMAC Jorj, MD; TATAROV 

Pavel, MD 
1555 a 2000 0014 2000.01.19 2007.01.19 

27 MANIUC Mihai, MD; ŞCERBATIUC Dumitru, MD; HÎŢU 
Dumitru, MD 

2186 a 2003 0001 2002.12.23 2006.12.23 

28 NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD., IL 1716 97-0254 1996.01.29 2007.01.29 
29 NICHITIN Iurii, MD 2074 a 2001 0034 2000.12.29 2006.12.29 
30 ODAGIU Ştefan, MD 2039 a 2002 0049 2002.01.17 2007.01.17 
31 ODAGIU Ştefan, MD 2215 a 2002 0048 2002.01.17 2007.01.17 
32 ODAGIU Ştefan, MD; MUSTEAŢĂ Grigore, MD 1925 a 2001 0011 2001.01.02 2007.01.02 
33 "OENOLAB" S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-

ŞTIINŢIFICĂ, MD 
1863 a 2001 0018 2001.01.15 2007.01.15 

34 RUDIC Valeriu, MD; PRODIUS Valeriu, MD 2501 a 2004 0017 2004.01.15 2007.01.15 
35 SILOCI Alexei, MD; BACIU Gheorghe, MD 2785 a 2004 0294 2004.12.15 2006.12.15 
36 SONIC Grigorii, MD; CORAC Anatolii, UA; 

MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD 
2134 a 2002 0035 2001.12.28 2006.12.28 

37 STÎNCĂ Gheorghe, MD 2657 a 2004 0003 2003.12.24 2006.12.24 
38 STRĂJESCU Gheorghe, MD 2255 a 2003 0016 2003.01.17 2007.01.17 
39 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH 16 94-0059 1994.01.17 2007.01.17 
40 TARAN Nicolae, MD 2908 a 2005 0016 2005.01.14 2007.01.14 
41 TARAN Nicolae, MD 2909 a 2005 0017 2005.01.14 2007.01.14 
42 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2000 a 2002 0058 2002.01.25 2007.01.25 

43 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2003 a 2001 0012 2001.01.10 2007.01.10 

44 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2050 a 2002 0057 2002.01.25 2007.01.25 

45 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2472 a 2002 0030 2001.12.27 2006.12.27 

46 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2481 a 2002 0045 2001.12.28 2006.12.28 
47 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 
2241 a 2002 0026 2001.12.27 2006.12.27 

48 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2130 a 2002 0053 2002.01.23 2007.01.23 
49 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2433 a 2002 0042 2001.12.28 2006.12.28 
50 VERBANOV Tudor, MD 886 97-0007 1997.01.15 2007.01.15 
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MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a expirat (situaţia la 2008.03.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data 

încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 Kureha Corporation, JP 74 94-0126 1994.05.26 2008.03.08 
2 Kureha Corporation, JP 422 95-0292 1994.09.01 2008.03.09 

 

FA9K Lista cererilor de înregistrare  
a modelului de utilitate retrase 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul 
depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de 

înregistrare a modelului de utilitate 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41)  Nr. BOPI 

1 MD u 2004 0009 2004.05.12 2008.02.06 10/2006 
2 MD u 2006 0011 2006.06.21 2008.02.06 1/2007 

 

MM4K Decăderi din drepturile ce decurg din certificatul de 
înregistrare a modelului de utilitate prin neachitarea taxelor 
conform regulii 70 din Regulamentul provizoriu cu privire  
la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  

nr. 456 din 26.07.1993 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul certificatului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de clasificare 
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  

de înregistrare a modelului de utilitate, data adoptării hotărârii de decădere 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 
OMPI 

(11) 
 Nr. 

certificat 

(13) Cod 
ST. 16 
OMPI 

(51) 
Indici de clasificare 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(45) 
Nr. 

BOPI 

Data hotărârii 
de decădere 

1 CZ 133 W2 G06F 17/00 (2006.01) 
G06Q 90/00 (2006.01) 
H04M 1/00 (2006.01) 
H04M 1/21 (2006.01) 
H04N 1/04 (2006.01) 
G06K 7/10 (2006.01) 
H04Q 7/32 (2006.01) 

u 2005 0006 2004.12.28 1/2006 2008.02.06 

2 MD 143 W1 C03B 37/00 (2006.01) 
C03B 37/06 (2006.01) 
C03B 37/01 (2006.01) 
C03B 37/02 (2006.01) 

u 2005 0019 2005.07.14 8/2006 2008.02.06 

3 MD 149 Y1 G09F 3/03 (2006.01) u 2005 0032 2005.12.12 12/2006 2008.02.06 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcii retrase 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data 
retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 018731 2006.02.22 2008.02.13 3/2008 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcii radiate 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data radierii 
cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr.  
crt, 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data radierii Nr. BOPI 

1 014274 2004.01.29 2008.02.05 4/2007 
2 017315 2005.07.01 2008.02.05 2/2007 
3 017694 2005.08.30 2008.02.05 4/2007 
4 018057 2005.11.10 2008.02.05 4/2007 
5 018794 2006.02.22 2008.02.05 4/2007 
6 018892 2006.03.07 2008.02.05 4/2007 
7 018893 2006.03.07 2008.02.05 4/2007 
8 019001 2006.03.15 2008.02.05 4/2007 
9 019058 2006.03.28 2008.02.05 4/2007 

 
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră în 

trimestrul II 2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul depozitului, denumirea 

mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Numărul 

înregistrării 

(210) 
Numărul 

depozitului 

(540) 
 Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data 

expirării 
valabilităţii 

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R17 000342 BENEDICTINE 2008.04.20 BENEDICTINE, DISTILLERIE DE LA LIQUER DE 

L'ANCIENNE ABBAYE DE FECAMP s.a., FR 
2 R268 000555 EGLONYL 2008.05.20 SANOFI-SYNTHELABO, corporaţie organizată 

conform legilor Franţei, FR 
3 6099 007827  2008.05.25 OLNAVI ENTERPRISES LIMITED, CY 
4 6468 007931 ASTRA 

АСТРА 
2008.06.23 ESMENA TRADING CORPORATION, IE 

5 6491 007703 2K 2008.04.06 PPG INDUSTRIES OHIO, INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

6 6497 007710 Ява 2008.04.09 Joint Stock Company ”British American  
Tobacco – Yava”, Ru 

7 6498 007711 Ява ЗОЛОТАЯ 2008.04.09 Joint Stock Company ”British American  
Tobacco – Yava”, Ru 

8 6499 007712 Ява ЗОЛОТАЯ 2008.04.09 Joint Stock Company ”British American  
Tobacco – Yava”, Ru 

9 6500 007724 Pro-Fin 2008.04.16 BPB plc, GB 
10 6502 007731 GASTROPHARM 2008.04.21 "BIOVET" Jsc, BG 
11 6503 007745 TIKOSYN 2008.04.22 PFIZER INC., corporaţie organizată şi existentă 

conform legilor statului Delaware, US 
12 6505 007747 club Half Pipe 2008.04.22 STAG S.A., întreprindere mixtă moldo-elveţiană, 

MD 
13 6506 007775 НИМЕЗИЛ 2008.05.05 Berlin-Chemie AG, DE 
14 6507 007776 NIMESIL 2008.05.05 Berlin-Chemie AG, DE 
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1 2 3 4 5 6 
15 6508 007785 Nefis 2008.05.11 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
16 6509 007787 Алив 2008.05.11 Bayer Consumer Care AG, CH 
17 6514 007771 MACH3 2008.05.05 THE GILLETTE COMPANY, US 
18 6515 007788 LIQUID 2008.05.12 The House of Edgeworth Incorporation, CH 
19 6523 007692 IDEAL 2008.04.02 Molinos Rio De La Plata S.A., AR 
20 6524 007757 PRAG-3 2008.04.24 PRAG-3 S.R.L., firmă, MD 
21 6527 007708 СЕПТАБИК 2008.04.09 ABIC LTD., companie din Israel, IL 
22 6531 007694 WAXOYL 2008.04.03 WAXOYL AG, CH 
23 6532 007725  2008.04.16 DEL MONTE CORPORATION, US 
24 6534 007768 XIIKIN 2008.05.04 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 

legilor statului Delaware, US 
25 6535 007769 TIVATOR 2008.05.04 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 

legilor statului Delaware, US 
26 6536 007770 LERAKON 2008.05.04 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 

legilor statului Delaware, US 
27 6537 007773 SAVARA’S 

Manhattan  
2008.05.05 SAVARA GROUP, INC., US 

28 6538 007774 SAVARA’S 
Manhattan  

2008.05.05 SAVARA GROUP, INC., US 

29 6539 007778 ORZEL 2008.05.08 TAIHO PHARMACEUTICAL Co., LTD., a 
corporation established under the laws of Japan, 
JP 

30 6540 007874 FCB 2008.06.05 BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD 
31 6541 007875 FinComBank 2008.06.05 BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD 
32 6542 007693 SUBTROL-PLUS 2008.04.03 Franklin Electric Co., Inc., corporaţie din statul 

Indiana, US 
33 6543 007709 BROMOSEPT 

БРОМОСЕПТ 
2008.04.09 ABIC LTD., companie din Israel, IL 

34 6544 007901 LUMIRROR 2008.06.12 TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), JP 

35 6546 007727 GLASS  
CONTAINER 
COMPANY 

2008.04.17 GLASS CONTAINER COMPANY S.A., 
întreprindere mixtă moldo-spaniolă, MD 

36 6547 007781 UN PRIETEN FIDEL 2008.05.07 SUN COMMUNICATIONS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

37 6548 007782 O LUME ÎNTREAGĂ  
PE ECRANUL 

DUMNEAVOASTRĂ   
ВЕСЬ МИР  
НА ВАШЕМ 

ЭКРАНЕ 

2008.05.07 SUN COMMUNICATIONS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

38 6549 007783 DESCOPERĂ 
MIRACOLUL 

2008.05.07 SUN COMMUNICATIONS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

39 6550 007784 O NOUĂ 
DIMENSIUNE  

A VIEŢII 

2008.05.07 SUN COMMUNICATIONS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

40 6551 007798 ДЮРАСЕЛЛ 2008.05.14 Duracell Batteries BVBA, BE 
41 6563 007719 LUFFEEL 2008.04.13 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
42 6566 007802 IMET 2008.05.18 Berlin-Chemie AG, DE 
43 6567 007826 PATREX 2008.05.25 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Connecticut, US 
44 6568 007834 BROMHEXIN 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
45 6569 007838 REGADRIN 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
46 6570 007839 PANGROL 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
47 6571 007840 FALIMINT 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
48 6572 007842 KENALOG 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
49 6573 007843 DIVASCAN 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
50 6574 007846 НЕСТИНАРСКО 

NESTINARSCO 
2008.05.28 "COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG 

51 6575 007849 САМОДИВСКО 
SAMODIVSKO 

2008.05.28 "COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG 

52 6576 007861 Deliss 2008.06.04 Rehuraisio Oy, FI 
53 6577 007876  2008.06.05 BACARDI & COMPANY LIMITED,  corporaţie din 

Liechtenstein, LI 
54 6578 007877 WHITE LABEL 2008.06.05 BACARDI & COMPANY LIMITED,  corporaţie din 

Liechtenstein, LI 
55 6579 007878 DEWAR'S 2008.06.05 BACARDI & COMPANY LIMITED,  corporaţie din 

Liechtenstein, LI 
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56 6582 007881 MICRO FLO THE 

PLANT HEALTH 
AND PROTECTION 

COMPANY 

2008.06.08 Micro Flo Company, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Georgia, US 

57 6584 007899 ЗЕОН 2008.06.04 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 

58 6586 007915 HALLMARK 2008.06.17 JOHN PLAYER & SONS LIMITED, IE 
59 6587 007799 DURACELL 2008.05.14 Duracell Batteries BVBA, BE 
60 6588 007823 CHEVY 2008.05.22 GENERAL MOTORS CORPORATION, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

61 6589 007906 DLC 2008.06.15 THE GILLETTE COMPANY, US 
62 6591 007854 DIADEMA 2008.06.01 NATVEX-COM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
63 6592 007855 SIMFONIE 2008.06.01 NATVEX-COM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
64 6600 007929 GOLDEN STRINGS  

ЗОЛОТЫЕ 
СТРУНЫ 

2008.06.22 OENO-CONSULTING S.R.L., întreprindere 
tehnico-ştiinţifică, MD 

65 6604 007805 COLORIADE 2008.05.19 FILODORO CALZE S.P.A., IT 
66 6605 007806 JEU DE 

COULEURS 
2008.05.19 FILODORO CALZE S.P.A., IT 

67 6606 007813 DRI-WEAVE 2008.05.20 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
68 6607 007814 REVITALISE 2008.05.20 FILODORO CALZE S.P.A., IT 
69 6609 007903 PROLIFT 2008.06.12 PFIZER ENTERPRISES SARL, LU 
70 6610 007910 RASH GUARD 2008.06.17 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
71 6611 007935 S.R.L. LION-GRI 2008.06.24 LION GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova – 

SUA, MD 
72 6613 007830 DOCTOR  MOM 2008.05.26 J.B.CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD., IN 
73 6615 007859  2008.06.02 PROCTER  &  GAMBLE  PHARMACEUTICALS, 

INC., US 
74 6616 007894 Mercuri 

INTERNATIONAL 
2008.06.10 MERCURI INTERNATIONAL OY, FI 

75 6617 007895 Mercuri International 2008.06.10 MERCURI INTERNATIONAL OY, FI 
76 6618 007925 TETRACEL 2008.06.19 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor statului 
Maine, US 

77 6619 007926 TETRAMUNE 2008.06.19 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
Maine, US 

78 6620 007927 MINESSE 2008.06.19 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

79 6626 007852 FESTIVAL 2008.05.29 UNILEVER N.V., NL 
80 6627 007883 DOMESTOS 2008.06.11 UNILEVER N.V., NL 
81 6628 007884  2008.06.11 UNILEVER N.V., NL 
82 6629 007872 PRO ACTIV 2008.06.04 UNILEVER N.V., NL 
83 6630 007902 OPUS ONE 2008.06.12 OPUS ONE, US 
84 6654 007811 TSARKOFF 2008.05.19 PERNOD RICARD S.A., FR 
85 6655 007951 PRO ACTIV 2008.06.30 UNILEVER N.V., NL 
86 6659 007786 DeLaRue 2008.05.11 DE LA RUE HOLDINGS PLC, GB 
87 6660 007862 PODRAVKA 2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 
88 6663 007890 PODRAVKA Айвар 2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 
89 6664 007940 fant 2008.06.26 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 
90 6668 007816 La Tondeña 2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 
91 6669 007817 LA TONDEÑA'S 

MINERAL WATER 
FIRST 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 

92 6670 007818 TONDEÑA MANILA 
RUM 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 

93 6671 007819 VIVA! NATURAL 
MINERAL WATER 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 

94 6672 007820 ORO PREMIUM 
AÑEJO RUM 

ACED IN WOOD 
La Tondeña 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 

95 6673 007821 AÑEJO AGED RUM 
5 YEARS AGED IN 

WOOD LA 
TONDEÑA 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 

96 6676 007954 MARIGOLD 2008.06.30 LRC PRODUCTS LIMITED, GB 
97 6695 007860 PROVIT CAHUL 2008.06.04 FABRICA DE CONSERVE DIN CAHUL S.A., MD 
98 6696 007865 PODRAVKA 

Delicates 
2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 
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99 6697 007866 Суп ”Подравский” 

PODRAVKA 
2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 

100 6698 007867 PODRAVKA  
СУП 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 

101 6699 007868 PODRAVKA 
СУП ГОВЯЖИЙ 

2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 

102 6700 007869 PODRAVKA  
Суп ”гуляш  

по-славонски” 

2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 

103 6701 007870 PODRAVKA   
СУП ВЕСЕНИЙ 
SPRING SOUP 

2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 

104 6702 007871 PODRAVKA 
СУП КУРИНЫЙ  
С  ЛАПШОЙ И 

МЯСОМ 

2008.06.04 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., HR 

105 6703 007898 КРЁСТНЫЙ ХОД 2008.06.08 GB & Co S.R.L.,  companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 

106 6704 007950 FRAPPUCCINO 2008.06.30 Starbucks Corporation (doing business as 
Starbucks Coffee Company), corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
Washington, US 

107 6727 007909 Gallina Blanca 2008.06.16 Preparados Alimenticios, S.A., ES 
108 6802 007767 ACTONEL 2008.04.29 Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc., US 
109 6822 007790  2008.05.06 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
110 6823 007791 TRANS-MARCONI 2008.05.06 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
111 6840 007858 CRON-X JEANS 2008.06.02 Cross Jeansweater GmbH, DE 
112 6864 007891  2008.06.09 Souza Cruz S.A., BR 
113 6885 007822 Liquid L 2008.05.22 The House of Edgeworth Incorporated, CH 
114 6916 007763 LR BRAND 2008.04.28 Carreras Cigarettes AG, CH 
115 6917 007893 Starburst Junglies 2008.06.10 MARS, INCORPORATED, US 
116 6989 007691 DEL MONTE 2008.04.02 DEL MONTE CORPORATION, US 
117 7001 007815 Ecolina 2008.05.21 ECOLINA S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD 
118 7002 007844 POMPEY 2008.05.20 INGVAR-TRANS-VEST S.A., MD 
119 7069 007716 ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ 
2008.04.13 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 

moldo-britanică, MD 
120 7070 007921 КОРОЛЕВСКАЯ 

МИЛОСТЬ 
2008.06.19 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

britanică, MD 
121 7071 007923 АББАТ НАУРЭ 2008.06.19 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

britanică, MD 
122 7072 007924 АББАТ БЛАНШ 2008.06.19 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

britanică, MD 
123 7077 007832 BERLAMIN 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
124 7107 007706 SELEBRER 2008.04.09 INVINCOM S.R.L., firmă comercială de producţie, 

MD 
125 7108 007707 ARMOIRIES 2008.04.09 INVINCOM S.R.L., firmă comercială de producţie, 

MD 
126 7129 007804 "CONSERVSTAN-

DARD" 
2008.05.19 CONSERVSTANDARD S.R.L., centru de 

certificare, MD 
127 7130 007744 STANDARD VIN 

PLUS SVP 
2008.04.21 STANDARD-VIN PLUS S.R.L., întreprindere 

mixtă moldo-ruso-americană, MD 
128 7227 007947 TRACK 2008.06.29 Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited 

Liability Company , US 
129 7460 007841 INFESOL 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
130 7479 007812  2008.05.14 Duracell Batteries BVBA, BE 
131 7523 007809 CHATEAU IF  

ШАТО ИФ 
2008.05.19 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere 

tehnico-ştiinţifică, MD 
132 7524 007810 MONTE-CRISTO 

МОНТЕ-КРИСТО 
2008.05.19 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere 

tehnico-ştiinţifică, MD 
133 7662 007856 BALADA PĂDURII 

ЛЕСНАЯ БАЛЛАДА 
2008.06.01 DOBRÎI HLEB S.R.L., MD 

134 7675 007729 ОДИНОКИЙ 
ПУТНИК 

2008.04.17 EURO-ALCO S.A., MD 

135 7676 007730 ЖОЗЕФИНА 2008.04.17 EURO-ALCO S.A., MD 
136 7677 007762 GARLING 2008.04.24 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere 

tehnico-ştiinţifică, MD 
137 7685 007937 TAXI SERVICE 2008.06.24 TAXI SERVICE S.A., MD 
138 7700 007912 Belle Terre 2008.06.16 VININVEST S.R.L., corporaţie industrială  

de investiţii, MD 
139 7735 007952 ЗАМОК ДРАКУЛЫ 2008.06.26 SĂLCUŢA S.R.L. întreprindere mixtă, MD 
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140 7736 007953 Легенда Дракулы 2008.06.26 SĂLCUŢA S.R.L. întreprindere mixtă, MD 
141 7743 007917 Святая Трапеза 2008.06.19 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

britanică, MD 
142 7759 007807  2008.05.19 INCOMLAC, societate pe acţiuni de tip deschis, 

combinat de industrializare a laptelui, MD 
143 7760 007808 INCOMLAC 2008.05.19 INCOMLAC, societate pe acţiuni de tip deschis, 

combinat de industrializare a laptelui, MD 
144 7895 007922 КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД 
2008.06.19 GB & Co S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

britanică, MD 
145 7904 007930 OHOTNICII 

ОХОТНИЧЬИ 
2008.06.23 ESMENA TRADING CORPORATION, IE 

146 7905 007932 DÎMOC  
ДЫМОК 

2008.06.23 ESMENA TRADING CORPORATION, IE 

147 7914 007946 SECRET 2008.06.29 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
148 7972 007796  2008.05.14 OMPRICO-INVEST S.R.L., MD 
149 8593 007853 INTERCENTRE-

LUX 
2008.06.01 INTERCENTRU-LUX S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
150 8598 008184 BABILON 2008.06.24 ISABEL, societate pe acţiuni de tip închis, MD 
151 8642 007911 LUMIN-TEHNICA  

LT 
2008.05.04 LUMINTEHNICA S.R.L., S.O.M., întreprindere de 

instruire şi producţie, MD 
152 8658 007780  2008.05.07 Dionysos-Mereni S.A., MD 
153 9530 007756 МАРИАНА 2008.04.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
154 9531 007755 МАНУЭЛА 2008.04.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
155 9532 007754 ЭМАНУЭЛЬ 2008.04.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
156 9533 007753 МИЛАГРОС 2008.04.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
157 9534 007873 BACARA 

БАККАРА 
2008.06.05 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

158 9583 007949 Bud 2008.06.30 ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, 
corporaţie din statul Missouri, US 

159 13126 007829 T 2008.05.26 TERAS-SERVICE S.R.L., MD 

 
Lista mărcilor anulate 

conform art. 27(1)a) din Legea nr. 588/1995 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul depozitului, 

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 

înregistrării 

(210) 
Numărul 

depozitului 

(540) 
Denumirea 

mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 5527 006942 TISĂR 2007.08.08 TISĂR-INVEST, companie ştiinţifică de producţie, MD 

Str. Mesager nr. 9,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

2 5888 006945 GALAXY  
plus 

2007.08.08 GALAXY PLUS S.R.L., firmă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

3 5950 006958  2007.08.08 MOTÎNGĂ Vasile, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 196, bl. 4, ap. 42,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

4 5951 006959  2007.08.08 MOTÎNGĂ Vasile, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 196, bl. 4, ap. 42,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

5 5975 006941 CEZA 2007.08.05 CEZA S.A., firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Sarmigezetusa nr. 39, bloc 3,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

6 5996 006989 MYTHOS 2007.08.13 Hoechst Schering Agrevo GmbH, DE 
Miraustr, 54, D-13509, Berlin, Germania 

7 5997 006998 PEDIGREE 
FORTIVIL 

2007.08.20 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

8 6003 006956  2007.08.08 MOTÎNGĂ Vasile, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 196, bl. 4, ap. 42,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

9 6025 007000 ZOLOTOI 
FOND VIN 

2007.08.20 CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere mixtă  
(Moldova, S.U.A., Singapore), MD  
Str. Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 
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10 6031 006987  2007.08.05 KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading as KAO 

CORPORATION, JP 
14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103, Japonia 

11 6040 007001  2007.08.20 CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere mixtă  
(Moldova, S.U.A., Singapore), MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12 6041 007002  2007.08.20 CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere mixtă  
(Moldova, S.U.A., Singapore), MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

13 6046 006979 Hilarius 
Pütz 

2007.08.14 HILARIUS PÜTZ, LU 
43, rue Principale, L-5480, Wormeldange, 
Luxembourg 

14 6079 006995 Danisa 
FFD 

2007.08.18 DANILIUC Eduard, MD 
Str. Alexei Mateevici nr. 43, ap. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

15 6084 006932 Relsoft 2007.08.01 Relsoft S.R.L., firmă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 51, bloc A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

16 6117 007179 Amway 2007.08.18 AMWAY CORPORATION, US 
7575 Fulton Street, East, ADA, MI 49355,  
Statele Unite ale Americii 

17 6120 007183 ZOOM 2007.08.18 AMWAY CORPORATION, US 
7575 Fulton Street, East ADA, Michigan 49355-0001,  
Statele Unite ale Americii 

18 6174 007135  2007.08.29 ELCON, întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
Str. Academiei nr. 3, bloc 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

19 6175 007136 ELCON  
ЭЛКОН 

2007.08.29 ELCON, întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
Str. Academiei nr. 3, bloc 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

20 6206A 007007 NORMA 2007.08.19 RASMUSSEN GmbH, DE 
4 Edisonstrasse, D-64377, Maintal, Germania 

21 6235 006978 Yves 
Roche 

2007.08.14 "ST. LEONARD WEINKELLEREI GMBH+CO", DE 
61, MARTINERFELD, D-54 294 TRIER, Germania 

22 6236 006996 CP 2007.08.21 COMERŢ-PETROL, societate pe acţiuni  
de tip închis, MD 
Str. Columna nr. 90,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

23 6303 007030 S SARGIF 2007.08.28 SARGIF S.R.L., societate de asigurare, MD 
Str. Miron Costin nr. 7, of. 504,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

24 6398 006976 Caramele 
Portocale 

2007.08.14 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

25 6412 007138 MERITOR 2007.08.06 Meritor Automotive, INC, US 
2135 West Maple Road Troy, Michigan 48084,  
Statele Unite ale Americii 

26 6413 007139 MERITOR 2007.08.06 Meritor Automotive, INC., US 
2135 West Maple Road Troy, Michigan 48084,  
Statele Unite ale Americii 

27 6721 007031 AZAT-SU 2007.08.28 AZAT-SU S.R.L., MD 
Str. Ferapontevscaia nr. 53,  
MD-3800, Comrat, Republica Moldova 

28 6855 007026 SocioPolis 2007.08.22 APRIORI S.R.L., centru de inovaţii, MD 
Str. Mioriţa nr. 3, bloc 2, ap. 43,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

29 6862 006972 CETATEA 
VECHE 

2007.08.11 FABRICA DE BĂUTURI NEALCOOLICE  
DIN BENDER, MD 
Str. Prieteniei nr. 7,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

30 6938 007035 VINORUM 2007.08.29 VINĂRIA-BARDAR S.A., fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

 
În baza cererii nr. 3989 din 2007.10.19 şi prin decizia AGEPI din 2008.02.16 este anulată înregistrarea mărcii 

nr. 8197, titular VISMOS S.A., combinatul de vinuri spumante şi de marcă, întreprindere mixtă, MD.  
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MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea 
taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare  

a desenelor/modelelor industriale 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit, numărul BOPI  
în care a fost publicat desenul/modelul industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) Clase (21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

 

(44) Nr. BOPI 

1 LAVINA GRUP S.R.L. , MD 951 09-01 f 2004 0027 2004.03.01 1/2007 

 
MK4L Lista certificatelor de înregistrare  

a desenelor/modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161/2007 
 (situaţia la 2008.03.01) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
 certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ  

"ACOREX WINE HOLDING" S.A., MD 
Str. Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

99 0139 1997.08.20 2007.08.20 

2 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ  
"CRICOVA-ACOREX" S.A., MD 
Str. Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

100 0142 1997.08.20 2007.08.20 

3 MOLDGOLDVIN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 
Str. Grenoble nr. 128,   
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

472 f 2002 0094 2002.08.06 2007.08.06 

4 INCOMAŞ S.A., MD    
Str. Transnistria nr. 16,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

479 f 2002 0103 2002.08.29 2007.08.29 

5 ALFA-PLAST S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

481 f 2002 0097 2002.08.09 2007.08.09 

6 BASARAB-VIN, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Moldova 

484 f 2002 0100 2002.08.16 2007.08.16 

7 MARGARITAR, SOCIETATE PE ACŢIUNI, 
FABRICĂ DE VINURI DIN COLIBAŞ, MD 
MD-5316, Colibaş, Cahul, Republica Moldova 

486 f 2002 0098 2002.08.13 2007.08.13 

8 MOLDGOLDVIN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 
Str. Grenoble nr. 123,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

492 f 2002 0099 2002.08.16 2007.08.16 
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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 care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului de 
protecţie 

(210) Nr. 
depozit 

(442) Nr. 
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 Cerere de 
înregistrare 

a mărcii 

– 019417 10/2007 (526) - (526) Elementele mărcii 
asupra cărora nu se 
extinde dreptul exclusiv: 
"GUSTULUI". 

2 Cerere de 
înregistrare  

a mărcii 

– 020128 10/2007 12 - sisteme pneumatice şi 
hidraulice de frânare pentru 
compresoare de compresie la 
vehicule terestre,  . . . valve 
pentru amortizoarele 
vehiculelor terestre, adică 
senzori pentru semnalizarea 
vehiculelor, unităţi electronice 
de control şi software, 
comercializate ca o unitate; 

12 - sisteme pneumatice 
şi hidraulice de frânare 
pentru compresoare de 
compresie la vehicule 
terestre, . . . valve pentru 
amortizoarele vehiculelor 
terestre, sisteme şi 
componente pentru 
controlul stabilităţii 
deplasării vehiculelor 
terestre, adică senzori 
pentru semnalizarea 
vehiculelor, unităţi 
electronice de control  
şi software, comercializate 
ca o unitate; 

3. În Lista mărcilor înregistrate, publicată în BOPI nr. 1/2008, a fost publicat: 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data depozit 

(111) 
Nr. înregistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

37. 019569 2006.07.12 15755 2007.12.21 04 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 8/2007 

Se va citi: 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data depozit 

(111) 
Nr. înregistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

37. 019500 2006.06.22 15755 2007.12.21 32 ORLACT-GRUP S.R.L., MD 10/2007 
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VIII 
La Comisia de Apel a AGEPI 

 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind: 

n Rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI. 
 Conform Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, orice decizie referitoare la protecţia 

obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau 
prin reprezentanţii în proprietate industrială) sau de către persoane terţe. 

n Contestaţiile depuse la Comisia de Apel a AGEPI privind anularea înregistrării mărcii nefolosite în 
decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani.  

n Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcii depuse la Comisia de Apel a AGEPI, respinse şi 
mărcile recunoscute notorii în Republica Moldova. 

 Conform Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi/sau de servicii, 
oricare persoană este în drept în termen de 3 luni de la data publicării informaţiei privind cererea 
să depună o contestaţie la Comisia de Apel împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii. 

 

In the Section are published the following information: 

n The results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI. 
 According to the Regulations of the Appeal Board of AGEPI any decision referred to the protection 

of industrial property protection objects can be appealed by the applicants/owners (directly or by 
the representative in industrial property) or by third parties. 

n The oppositions concerning the cancellation of the trademarks registration after an uninterrupted 
period of  at least 5 years of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI. 

n The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of 
AGEPI, rejected and the well-known marks in the Republic of Moldova 

According to the Regulations on well-known trademarks recognition on products and/or services 
any person has right to file an appeal with the Appeal Board against the recognition of the 
notoriety of the filed trademark during 3 months from the date of publishing the information on the 
application. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel  
în februarie 2008 

Se publica următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Cerere de 

înregistrare a 
mărcii combinate 

 

 
 

019367 
2006.05.22 

 
Orange Personal 
Communications 
Services Limited, 

GB 

Î. M. 
MOLDCELL 

S.A., MD 
 

2007.05.16 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.02.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.10.30. 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Cerere de 
înregistrare a 

mărcii combinate 
 

 
 

020059 
2006.09.22 

 
SAGMEL Inc., 

US 

SAGMEL Inc., 
US 

 

2007.12.11 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de  înregistrare a 

mărcii 

2008.02.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în baza scrisorii de acord. 
2. Se modifică Decizia din 2007.10.29 şi se 
înregistrează marca pentru toate 
produsele/serviciile din clasele 16 şi 35. 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

3 Cerere de 
înregistrare a 

mărcii combinate 
 

019840 
2006.08.10 

 
MOISEI Natalia, 

MD 

MOISEI 
Natalia, MD 

 
 
 

2006.12.25 
 

Împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii 

de  înregistrare a 
mărcii 

 

2008.02.27 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă parţial Decizia din 2007.10.09 
şi se acceptă înregistrarea  mărcii pentru 
toate produsele din clasa 32 revendicate în 
cerere şi pentru următoarele servicii din 
clasa 43: „servicii de cazare temporară, cu 
excepţia: serviciilor  în vederea rezervării  
locurilor în hoteluri; serviciilor birourilor de 
cazare; serviciilor de informare privind 
cazarea.”. 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

4 
 
 
 
 

Cerere de  
înregistrare a 

mărcii combinate 

Z.A.O.Techno-
NICOL, RU 

 

2007.12.14 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

2008.02.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2007.09.17 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii „ТЕХНО 
НИКОЛЬ” pentru toate produsele/serviciile 
revendicate în cerere din clasele 17 şi 19. 
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019747 

2006.07.25 
 

Z.A.O. 
TechnoNICOL, 

RU 

parţială a cererii 
de  înregistrare a 

mărcii 
 

3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

5 Cerere de  
înregistrare a 

mărcii 
tridimensionale

 
 

020130 
2006.10.10 

 
REAL-PRODUS  

S.R.L., MD 

REAL-
PRODUS  

S.R.L., MD 
 
 
 
 
 

2007.12.13 
 

Împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii 

de  înregistrare  
a mărcii 

 

2008.02.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.11.02. 
3. A transmite dosarul în arhivă. 

6 Cerere de  
înregistrare a 

mărcii combinate 

 
015530 

2004.09.02 
 

TERŢA S.R.L., 
MD 

TANIO S.A., 
ES 

 

2006.04.11 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.02.28 1. Se acceptă  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2006.06.06 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii 
„GOLD LINE” nr. depozit 015530 în temeiul 
notorietăţii mărcii „GOLD LINE” din 
2004.01.01 a companiei „TANIO” S.A., ES. 
3. A restitui taxa achitată pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii. 
4. A transmite dosarul în arhivă. 
 
 
 

7 Cerere de  
înregistrare a 

mărcii combinate 

 
015531 

2004.09.02 
 

TERŢA S.R.L., 
MD 

TANIO S.A., 
ES 

 

2006.04.11 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.02.28 1. Se acceptă  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2006.06.06 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii 
„GOLD LINE” nr. depozit 015531 în temeiul 
notorietăţii mărcii „GOLD LINE” din 
2004.01.01 a companiei „TANIO” S.A., ES. 
3. A restitui taxa achitată pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii. 
4. A transmite dosarul în arhivă. 
 

8 Cerere de  
înregistrare a 

mărcii 
verbale 

LAMIVIT 
 

019718 
2006.07.25 

 
VITAPHARM-

COM, MD 

NOVARTIS 
AG, CH 

 

2007.10.26 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.01.11. 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

9 Cerere de  
înregistrare a 

mărcii 
verbale 

HORECA 
 

MIP METRO 
Group 

Intellectual 
Property 

GmbH & Co. 
KG., DE 

2007.03.23 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.02.28 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei cu scoaterea dosarului de pe rol. 
2. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare 
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018402 
2005.12.27 

 
Moşcovici 

Andrei, MD 

 

10 Cerere de  
înregistrare a 

mărcii 
combinate 

 
IR848054 

2004.12.27 
 

Vidkryte 
aktsionerne 
tovarystvo 
„Lugans’kyi 

khimiko-
farmatsevtychnyi 

zavod”, UA 

Vidkryte 
aktsionerne 
tovarystvo 
„Lugans’kyi 

khimiko-
farmatsevtych-
nyi zavod”, UA 

 

2007.12.27 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 
 

2008.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.07.04. 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

11 Cerere de  
înregistrare a 

mărcii 
Verbale 

FREETIME 
 

IR 889881 
2006.04.28 

 
Alois Poschl 

GmbH&Co. KG, 
DE 

Alois Poschl 
GmbH&Co. 

KG, DE 
 

2007.12.13 
 

Împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de  
înregistrare  

a mărcii 
 

2008.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.09.05. 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

12 Cerere de  
înregistrare a 

mărcii 
Verbale 

RGFLEX 
 

IR883963 
2006.03.10 

 
RADIO 

FREQUENCY 
SYSTEMS 

FRANCE, FR 

RADIO 
FREQUENCY 

SYSTEMS 
FRANCE, FR 

 

2007.12.25 
 

Împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de  
înregistrare  

a mărcii 

2008.02.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.08.01. 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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Contestaţii depuse la Comisia de Apel  
privind anularea înregistrării mărcii nefolosite  

în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării, titularul şi adresa, codul  

ţării conform normei ST. 3 OMPI, marca, data depunerii contestaţiei, contestatarul şi adresa  
sau numele reprezentantului 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării  

Titular 
Adresa,  

cod ST. 3 OMPI 

Marca Data 
depunerii 

contestaţiei 

Contestatar şi adresă sau numele 
reprezentantului 

1 706598 
1998.11.26 

"COMPAGNIE GERVAIS DANONE” 
(societe anonyme), FR 
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 
Levallois-Perret, France 

Marca 
verbală 

 
APURNA 

2008.03.12 „Sanofi-Aventis”, FR 
174, avenue de France  
F-75013 Paris, France 

2 795480 
2002.12.18 

"SINHRON INVEST" Ltd., BG 
46-48A "Lerin" 
BG-1680 Sofia, 
 Bulgaria 

Marca 
combinată 

 
maria 

2008.02.21 Vlaktor Trading Limited, CY 
Arch. Makariou III, 134, Yota Court, 
Flat/Office 102 P.C., 3021 Limassol, 
Republica Cipru 

 
 

Oppositions submitted to the Appeals Board  
concerning the cancellation of the trademark registration  

after an uninterrupted period of  5 years of  non-use 
There are published following data: the current number, the number and the date of registration,  
the holder name and address, code of the country according to the standard ST. 3 WIPO, the 

trademark, the date of submitting, the opponent and the address or the name of representative 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. Number and 
date of the 
registration 

Name and address of the 
holder,code ST. 3 WIPO 

Trademark Date when the opposition 
was submitted 

Opponent/address The 
representative 

1 706598 
1998.11.26 

"COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE” (societe anonyme), FR 
126-130, rue Jules Guesde, F-
92300 Levallois-Perret, France 

Verbal trademark 
 

APURNA 

2008.03.12 „Sanofi-Aventis”, FR 
174, avenue de France  
F-75013 Paris, France 
 

2 795480 
2002.12.18 

„SINHRON INVEST” Ltd., BG 
46-48A „Lerin” 
BG-1680 Sofia,     Bulgary 

Combined 
trademark 

 
maria 

2008.02.21 Vlaktor Trading Limited, CY 
Arch. Makariou III, 134, Yota 
Court, Flat/Office 102 P.C., 
3021 Limassol,  
Republic of Cyprus 
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