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Publicaţiile AGEPI
Pentru a vă iniţia asupra tuturor aspectelor şi noutăţilor din sistemele naţional
şi internaţional de protecţie a proprietăţii intelectuale abonaţi-vă la publicaţiile AGEPI:

• Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială (BOPI)
- apare din anul 1993, având o periodicitate lunară
- include informaţia oﬁcială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, la modiﬁcările intervenite în statutul juridic al OPI, precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti
privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general;

•

revista de proprietate intelectuală „Intellectus”

- apare din anul 1995, având o periodicitate trimestrială
- abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile
legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători
şi inventatori din diverse domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii
- face parte din Lista revistelor ştiinţiﬁce de proﬁl, ﬁind acreditată în categoria de
clasiﬁcare B la proﬁlurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coeditor al revistei este Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA);

• digestul „AGEPI INFO”, supliment la revista „Intellectus”
- tratează diverse aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale, relevă mecanismul
obţinerii şi realizării drepturilor şi exploatării obiectelor de proprietate intelectuală, pune
la dispoziţia publicului informaţia privind tezaurul intelectual al ţării, reproduce unele
materiale din presa scrisă şi cea electronică cu referinţă la proprietatea intelectuală
- cuprinde rubrica „Bursa invenţiilor”.

Abonarea la publicaţiile AGEPI pe suport hârtie şi pe CD-ROM
este nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI
(inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).
Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi:
http://www.agepi.md/md/cid_pi/
Telefoane de contact: 40-05-96; 40-05-97
Vă stăm la dispoziţie şi vă urăm succes!
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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

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

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

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

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

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

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

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

VG
VN
WO

YE
ZA

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

T

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

П

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

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

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА
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E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H

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

P

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

P

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

П

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

(21)
(51)

a 2009 0073 (13) A2
Int. Cl.: F02F 3/04 (2006.01)
F02F 5/00 (2006.01)
(22) 2009.07.15
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD
(54) Ermetizare între piston şi peretele cilindrului
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de
motoare, şi anume la motoarele cu ardere internă şi compresoare.
Pistonul (1) este dotat cu borduri (5, 6) care
sunt fixate prin nituri (4) în părţile de sus şi de
jos ale canelurii (3), executate în capul pistonului (1). Bordurile (5, 6) sunt executate din
material termorezistent antifricţional şi sunt
ajustate strâns în încheieturile secţionate şi
pe diametrul cilindrului. În canelură (3), între
borduri (5, 6), este fixat un segment de compresiune (7) în formă de U, iar în canalul
segmentului (7) în formă de U este fixat un alt
segment de compresiune (8).
Revendicări: 3
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Seal between the piston and cylinder wall
The invention relates to the propulsion engineering, namely to internal combustion engines and compressors.
The piston (1) is provided with collars (5, 6),
fixed with rivets (4) in the upper and lower
parts of a groove (3), made in the head of the
piston (1). The collars (5, 6) are made of heatresistant, antifriction material and are tightly fit
into the split joints and on the diameter of the
cylinder. In the groove (3), between the collars (5, 6), is set a U-shaped compression ring
(7), and in the groove of the U-shaped ring (7)
is set another compression ring (8).
Claims: 3
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Уплотнение между поршнем и стенкой
цилиндра
Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к двигателям внутреннего сгорания и компрессорам.
Поршень (1) снабжен буртиками (5, 6), закрепленными заклепками (4) в верхней и нижней
частях канавки (3), выполненной в головке
поршня (1). Буртики (5, 6) выполнены из теплостойкого, антифрикционного материала и
плотно подогнаны в разрезных стыках и по
диаметру цилиндра. В канавке (3), между
буртиками (5, 6), установлено компрессионное кольцо (7) П-образной формы, а в канав-

ке П-образного кольца (7) установлено другое компрессионное кольцо (8).
П. формулы: 3
Фиг.: 1

(21) a 2009 0076 (13) A2
(51) Int. Cl.: F03B 17/04 (2006.01)
(22) 2009.07.27
(71)(72) GUŢU Victor, MD
(54) Instalaţie hidraulică
(57) Invenţia se referă la hidroenergetică şi poate fi
utilizată la producerea energiei electrice sau
pentru acţionarea mecanismelor de lucru.
Instalaţia hidraulică constă dintr-un vas tubular
(2) cu apă şi un mecanism de rotaţie (4)
alcătuit dintr-un lanţ neîntrerupt, care roteşte
arborele şi transmite momentul de torsiune generatorului electric sau altor mecanisme de lucru. Instalaţia hidraulică utilizează în calitate de
sursă de energie fenomenele descrise de legea lui Arhimede şi legea atracţiei universale.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Hydraulic power plant
The invention relates to water power engineering and can be used in the production of
electric energy or for the actuation of working
mechanisms.
The hydraulic power plant consists of a tubular vessel (2) with water and a mechanism of
rotation (4), consisting of a continuous chain
which rotates the shaft and transmits the torque to the electric generator or other working
mechanisms. The hydraulic power plant uses
as energy source the phenomena described
by Archimedes principle and the law of universal gravitation.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*
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Гидроустановка
Изобретение относится к гидроэнергетике
и может быть использовано в производстве электроэнергии или для воздействия на
рабочие механизмы.
Гидроустановка состоит из трубообразного
сосуда (2) с водой и механизма вращения
(4), состоящего из непрерывной цепи, которая вращает вал и передает крутящий
момент электрогенератору или другим рабочим механизмам. Гидроустановка в качестве источника энергии использует явления описанные законом Архимеда и законом всемирного тяготения.

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 2

Hydraulic power plant
The invention relates to water power engineering and can be used in the production of
electric energy or for the actuation of working
mechanisms.
The hydraulic power plant contains a platform
(1) with a cylinder (2) and a guide (3), placed
in the water, and a mechanism of rotation,
consisting of a continuous chain (4) which rotated the shaft and transmits the torque to the
electric generator or other working mechanisms. The hydraulic power plant uses as
energy source the phenomena described by
the Archimedes principle and the law of universal gravitation.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Гидроустановка
Изобретение относится к гидроэнергетике
и может быть использовано в производстве электроэнергии или для воздействия на
рабочие механизмы.
Гидроустановка содержит платформу (1) с
цилиндром (2) и направляющей (3), размещенными в воде, и механизм вращения,
состоящий из непрерывной цепи (4), которая вращает вал и передает крутящий момент электрогенератору или другим рабочим механизмам. Гидроустановка в качестве источника энергии использует явления, описанные законом Архимеда и законом всемирного тяготения.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(21) a 2009 0078 (13) A2
(51) Int. Cl.: F03B 17/04 (2006.01)
(22) 2009.08.04
(71)(72) GUŢU Victor, MD
(54) Instalaţie hidraulică
(57) Invenţia se referă la hidroenergetică şi poate fi
utilizată la producerea energiei electrice sau
pentru acţionarea mecanismelor de lucru.
Instalaţia hidraulică conţine o platformă (1) cu
un cilindru (2) şi o directoare (3), amplasate în
apă, şi un mecanism de rotaţie alcătuit dintrun lanţ neîntrerupt (4), care roteşte arborele şi
transmite momentul de torsiune generatorului
electric sau altor mecanisme de lucru.
Instalaţia hidraulică utilizează drept sursă de
energie fenomenele descrise de legea lui Arhimede şi legea atracţiei universale.
Revendicări: 1
Figuri: 3
*
*

*
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a 2009 0074 (13) A2
Int. Cl.: G06Q 20/00 (2006.01)
G06Q 30/00 (2006.01)
G06Q 40/00 (2006.01)
G06Q 90/00 (2006.01)
G07F 19/00 (2006.01)
G07F 7/00 (2006.01)
(22) 2009.07.16
(71)(72) ŞCERBANIUC Sergiu, MD
(54) Metodă de acumulare a banilor pe card
prin folosirea nemijlocită a acestuia
(57) Invenţia se referă la o metodă de acumulare a
banilor pe card.
Esenţa invenţiei constă în asigurarea unui flux
de bani închis, activ şi continuu cu acumularea acestora pe un card dotat cu soft, pe care
este aplicat suplimentar un cod de bare şi
care este conectat la reţeaua dintre agentul
comercial şi agentul bancar.
Rezultatul invenţiei constă în crearea unui flux
de bani închis, activ şi continuu, care asigură
acumularea unui venit pe card permanent accesibil.

INVENTIONS

(21)
(51)

Revendicări: 5
Figuri: 3

(54)
(57)
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*
* *
Method for accumulating money on the
card with its direct use
The invention relates to a method for accumulating money on the card.
Summary of the invention consists in providing a closed, active and continuous flow of

money with their accumulation on a softsupplied card, on which is additionally applied
a bar code and which is connected to the
network between the commercial and banking
agent.
The result of the invention consists in creating
a closed, active and continuous flow of money, which ensures the accumulation of permanently available income on card.
Claims: 5
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Способ накопления денег на карточке с
ее непосредственным использованием
Изобретение относится к способу накопления денег на карточке.
Сущность изобретения состоит в обеспечении замкнутого, активного и непрерывного потока денег с их накоплением на снабженную софтом карточку, на которую дополнительно нанесен штрих-код и которая
соединена с сетью между коммерческим и
банковским агентами.
Результат изобретения состоит в создании
замкнутого, активного и непрерывного потока денег, который обеспечивает накопление постоянно доступной прибыли на
карточке.
П. формулы: 5
Фиг.: 3

INVENŢII
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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4101 (13) B1
Int. Cl.: A61K 35/66 (2006.01)
A61K 36/02 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
(21) a 2010 0071
(22) 2010.06.01
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN
MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE
STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) MACARI Vasile, MD; RUDIC Valeriu, MD;
PUTIN Victor, MD; MACARI Ana, MD
(54) Procedeu de stimulare a productivităţii
puilor broiler
(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, şi
anume la un procedeu de stimulare a productivităţii puilor broiler.
Procedeul include administrarea extractului
din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina
platensis CNM-CB-02 în concentraţie de
0,01…0,1% de substanţă uscată în soluţie
fiziologică. Preparatul se administrează
intramuscular puilor broiler la a 9-a zi a vieţii
în doză de 0,3…0,6 ml/cap şi la a 21-a zi în
doză de 0,4…1,0 ml/cap.

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for stimulating the productivity of
broiler chickens
The invention relates to the veterinary medicine, namely to a process for stimulating the
productivity of broiler chickens.
The process includes the introduction of an
extract from the biomass of Spirulina platensis CNM-CB-02 cyanobacterium in the concentration of 0.01...0.1% of dry substance in
saline. The preparation is administered
intramuscularly to broiler chickens on the 9th
day of life in a dose of 0.3...0.6 ml/capita and
on the 21st day in a dose of 0.4...1.0
ml/capita.
Claims: 1

(54)
(57)
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*
* *
Способ стимулирования продуктивности цыплят бройлеров
Изобретение относится к ветеринарии, а
именно к способу стимулирования продуктивности цыплят бройлеров.
Способ включает введение экстракта из
биомассы штамма цианобактерий Spirulina platensis CNM-CB-02 в концентрации

0,01…0,1% сухого вещества в физиологическом растворе. Препарат вводят внутримышечно цыплятам бройлерам на 9-й
день жизни в дозе 0,3…0,6 мл и на 21-й
день в дозе 0,4…1,0 мл на голову.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4102 (13) B1
Int. Cl.: B23B 51/02 (2006.01)
B23B 51/12 (2006.01)
B23B 31/107 (2006.01)
B23Q 3/12 (2006.01)
B23C 5/26 (2006.01)
(21) a 2009 0082
(22) 2009.08.19
(71)(72)(73) RASSOHIN Ion, MD
(54) Nod de fixare a sculei în portsculă
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de
maşini şi poate fi folosită la strungurile pentru
prelucrarea metalelor.
Nodul de fixare a sculei în portsculă constă
în aceea că portscula conţine o coadă con
Morse (3) şi un corp (1), în care sunt executate o gaură centrală (2) pentru fixarea cozii
sculei (9) şi două găuri filetate (4, 5) cu şuruburi de strângere (6, 7). Pe diametrul exterior
al cozii sculei (9) sunt executate sub un unghi
de 120º câte trei teşituri în două rânduri.
Teşiturile ultimului rând sunt executate până
la capătul cozii sculei (9).
Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Assembly for tool fastening in the adapter
The invention relates to mechanical engineering and can be used in metal-working
machines.
The assembly for tool fastening in the adapter
contains a Morse taper shank (3) and a body
(1), in which are made a central hole (2) for the
fixation of the tool shank (9) and two threaded
holes (4, 5) with fastening screws (6, 7). On
the outer diameter of the tool shank (9) are
made at an angle of 120° three flats in two
rows. The flats of the last row are made to the
end of the tool shank (9).
Claims: 2
Fig.: 2
*
*

*
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(54)
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Узел крепления инструмента в держателе
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в
металлообрабатывающих станках.
Узел крепления инструмента в держателе
состоит в том, что держатель содержит
хвостовик конус Морзе (3) и корпус (1), в
котором выполнены центральное отверстие (2) для фиксации хвостовика инструмента (9) и два резьбовых отверстия (4, 5)
с зажимными винтами (6, 7). На наружном
диаметре хвостовика инструмента (9) выполнены под углом 120º по три лыски в два
ряда. Лыски последнего ряда выполнены
до конца хвостовика инструмента (9).

nic cu adaos de corindon în calitate de material abraziv şi separarea ulterioară a sedimentului format, totodată prealabil tratării în
apele uzate se introduce suplimentar un
eluat, care se formează la regenerarea
răşinilor schimbătoare de ioni cu clorură de
sodiu, după dedurizarea apei. Eluatul se introduce reieşind din următorul calcul, 2…4
mg-echiv. de cationi de calciu şi magneziu la
1 mg de fluor eliminat, iar procesul de coagulare galvanică se efectuează la un pH de
4,6…5,0 în decurs de 8…10 min.
Rezultatul constă în majorarea eficienţei şi a
randamentului procesului de eliminare a fluorului din apele reziduale, precum şi în ieftinirea procesului.

П. формулы: 2
Фиг.: 2

Revendicări: 1

(54)
(57)

(11)
(51)

4103 (13) B1
Int. Cl.: C02F 1/463 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
C02F 1/66 (2006.01)
C02F 101/14 (2006.01)
C02F 103/12 (2006.01)
C02F 103/16 (2006.01)
(21) a 2010 0120
(22) 2010.10.25
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor,
MD
(54) Procedeu de epurare a apelor reziduale de
ioni de fluorură
(57) Invenţia se referă la procedeele de epurare a
apelor reziduale şi de protecţie a mediului
ambiant, şi anume la un procedeu de epurare a apelor reziduale de ioni de fluorură.
Procedeul, conform invenţiei, prevede tratarea apelor reziduale prin coagulare galvanică
la acţiunea mecanică abrazivă cu utilizarea
unui cuplu galvanic aluminiu/material carbo-

*
* *
Process for waste water treatment from
fluoride ions
The invention relates to processes for waste
water treatment and environmental protection, namely to a process for waste water
treatment from fluoride ions.
The process, according to the invention, provides for the galvanocoagulative treatment of
waste waters upon abrasive mechanical action using a galvanic pair aluminum/
carbonic material with the addition of corundum as abrasive material and subsequent
separation of the formed sediment, at the
same time prior to treatment in the waste waters is additionally introduced an eluate,
which is formed during the regeneration of
ion-exchange resins with sodium chloride, after the water softening. The eluate is introduced according to the following calculation,
2...4 mg-equiv. of calcium and magnesium
cations per 1 mg of removed fluoride, and
the galvanocoagulation process is carried out
at a pH of 4.6...5.0 during 8...10 min.
The result is to increase the efficiency and
productivity of the process for fluoride removal from waste waters, as well as reduce
the cost of the process.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ очистки сточных вод от фторид ионов
Изобретение относится к способам очистки сточных вод и защиты окружающей
среды, а именно к способу очистки сточных вод от фторид ионов.
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Способ, согласно изобретению, предусматривает гальванокоагуляционную обработку сточных вод при абразивно механическом действии с использованием
гальванопары алюминий/угольный материал с добавкой корунда в качестве абразивного материала и последующим отделением образующего осадка, причем перед обработкой в сточные воды дополнительно вводят элюат, который образуется
при регенерации ионообменных смол
хлоридом натрия, после умягчения воды.
Элюат вводится исходя из следующего
расчета, 2…4 мг-экв. катионов кальция и
магния на 1 мг удаляемого фтора, а процесс гальванокоагуляции осуществляется
при pH 4,6…5,0 в течение 8…10 мин.
Результат состоит в увеличении эффективности и производительности процесса
удаления фтора из сточных вод, а также в
удешевлении процесса.

INVENTIONS
The strain of Haematococcus pluvialis Flotow
alga is deposited with the National Collection
of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of Microbiology and Biotechnology of
the Academy of Sciences of the Republic of
Moldova under the number CNMN-AV-07
and can be used as a source of astaxanthin.
The result is to increase the productivity of
alga and the quantity of astaxanthin.
Claims: 1

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

4104 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/12 (2006.01)
C12P 23/00 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
(21) a 2010 0141
(22) 2010.12.22
(71)(73) RUDIC Valeriu, MD
(72) RUDIC Valeriu, MD; MISCU Vera, MD; RUDI
Liudmila, MD; CEPOI Liliana, MD; IAŢCO
Iulia, MD
(54) Tulpină de algă Haematococcus pluvialis
Flotow − sursă de astaxantină
(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi
utilizată pentru obţinerea astaxantinei.
Tulpina de algă Haematococcus pluvialis
Flotow este depozitată în Colecţia Naţională
de Microorganisme Nepatogene a Institutului
de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova cu
numărul CNMN-AV-07 şi poate fi utilizată în
calitate de sursă de astaxantină.
Rezultatul constă în sporirea productivităţii
algei şi a cantităţii de astaxantină.
Revendicări: 1

(54)
(57)
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*
* *
Strain of Haematococcus pluvialis Flotow
alga − source of astaxanthin
The invention relates to biotechnology and
can be used to produce astaxanthin.

*
* *
Штамм водоросли Haematococcus pluvialis Flotow − источник астаксантина
Изобретение относится к биотехнологии
и может быть использованo для получения астаксантина.
Штамм водоросли Haematococcus pluvialis
Flotow депонирован в Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов
Института Микробиологии и Биотехнологии Академии Наук Республики Молдова
под номером CNMN-AV-07 и может быть
использован в качестве источника астаксантина.
Результат состоит в повышении продуктивности водоросли и в увеличении количества астаксантина.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4105 (13) B1
Int. Cl.: F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
F26B 3/092 (2006.01)
B07B 1/28 (2006.01)
B07B 1/40 (2006.01)
B07B 9/00 (2006.01)
(21) a 2008 0210
(22) 2008.07.25
(71)(72)(73) TALPĂ Serghei, MD
(54) Uscător-separator în strat vibrofluidizat
(57) Invenţia se referă la tehnica de uscare şi separare a materialelor friabile şi poate fi utilizată în industriile alimentară, chimică şi microbiologică.
Uscătorul-separator în strat vibrofluidizat şi
procedeul de uscare şi separare conţine un
corp (2), montat pe un batiu (1), cu un capac
(3) fixat ermetic, în care este amplasat un racord telescopic (5) pentru debitarea produsului umed, dotat cu un manşon (17). În corp
(2) este amplasat un organ de lucru în formă
de sită conică (6) cu vârful în jos, unită cu un
mecanism vibrator (13), instalată pe două-
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sprezece elemente elastice (10) şi dotată cu
un dispozitiv (11) pentru modificarea unghiului de înclinare a sitei în limitele 2…20º. Mai
sus de punctul de debitare a produsului
umed este montată o placă perforată (8). În
corp (2) sub sita conică (6) sunt amplasate
unul în altul un con interior (15) cu perforaţii
şi unul exterior (16) cu racorduri (24, 25)
pentru evacuarea fracţiilor cernută şi refuz,
corespunzător. Uscătorul-separator mai conţine un sistem de convecţie a agentului termic (4) format dintr-o pompă de aer, unită cu
un calorifer şi o conductă pentru injectarea
agentului termic sub sita conică (6), unită cu
conul exterior (16), o conductă pentru evacuarea şi curăţarea agentului termic utilizat,
montată în partea de sus a capacului (3),
dotată cu plăci gofrate (7) şi o clapetă (9) şi
unită cu un ciclon pentru curăţarea agentului
termic utilizat de particule grele şi uşoare, cu
o pompă de aer şi cu un filtru-ciclon pentru
înlăturarea particulelor de praf microscopice.
Diametrul conductei pentru evacuarea şi
curăţarea agentului termic utilizat este egal
cu 2/3 din diametrul sitei conice (6). Pe 1/3
din suprafaţa centrală a sitei conice (6) sunt
executate orificii de dimensiuni mai mici
decât dimensiunile medii ale particulelor produsului, iar pe 2/3 din suprafaţa rămasă a sitei conice (6) sunt executate orificii de dimensiuni egale sau mai mari decât dimensiunile medii ale particulelor produsului.
Revendicări: 3
Figuri: 2

(2) under the conical sieve (6) are located into each other an inner cone (15) with perforations and an outer (16) with nozzles (24, 25)
for the removal of sifted and refused fractions, correspondingly. The dryer-separator
also includes a convection system of the
heat-transfer agent (4), consisting of an air
pump, connected to a radiator and a pipe for
heat-transfer agent injection under the conical sieve (6), coupled with the outer cone (16),
a pipe for drainage and cleaning of used
heat-transfer agent, mounted in the upper
part of the lid (3), equipped with corrugated
plates (7) and a damper (9) and connected to
a cyclone for cleaning of the used heattransfer agent from heavy and light particles,
to the air pump and filter-cyclone for the removal of microscopic particles of dust. The
diameter of the pipe for drainage and cleaning of the used heat-transfer agent is equal
to 2/3 of the diameter of the conical sieve (6).
On 1/3 of the central surface of the conical
sieve (6) are made holes of smaller dimensions than the average dimensions of the
product particles, and on 2/3 of the remaining
surface of the conical sieve (6) are made
holes of dimensions equal to or greater than
the average dimensions of the product particles.
Claims: 3
Fig.: 2

(54)
*

(54)
(57)

* *
Dryer-separator with vibration-fluidized
bed
The present invention relates to the technique for drying and separation of bulk materials and can be used in food, chemical and
microbiological industries.
The dryer-separator with vibration-fluidized
bed and the process for drying and separation include a body (2), mounted on a frame
(1), with a tightly clamped lid (3), in which is
located a telescopic wet product feeding
branch pipe (5), equipped with a bellmouth
(17). In the body (2) is placed a working body
in the form of a conical sieve (6) with the top
down, coupled with a vibrating mechanism
(13), mounted on twelve elastic elements
(10) and equipped with a device (11) for
change of the sieve slope angle within
2…20°. Above the wet product feeding point
is mounted a perforated plate (8). In the body

(57)

*
* *
Сушилка-сепаратор с виброкипящим
слоем
Изобретение относится к технике сушки и
сепарации сыпучих материалов и может
быть использовано в пищевой, химической и микробиологической промышленностях.
Сушилка-сепаратор с виброкипящим слоем и способ сушки и сепарации содержит
корпус (2), смонтированный на станине
(1), с герметично закрепленной крышкой
(3), в которой размещен телескопический
патрубок (5) для подачи влажного продукта, снабженный раструбом (17). В корпусе
(2) расположен рабочий орган в виде конического сита (6) с вершиной вниз, соединенного с вибрирующим механизмом
(13), установленного на двенадцати упругих элементах (10) и снабженного устройством (11) для изменения угла наклона
сита в пределах 2…20º. Выше точки подачи влажного продукта смонтирована перфорированная пластина (8). В корпусе (2)
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под коническим ситом (6) расположены
один в другом внутренний конус (15) с
перфорациями и наружный (16) с патрубками (24, 25) для отвода проходовой и
сходовой фракций, соответственно. Сушилка-сепаратор содержит также конвекционную систему теплоносителя (4), состоящую из аэронасоса, соединенного с
калорифером и трубой для инжектирования теплоносителя под коническое сито
(6), соединенной с наружным конусом
(16), трубу для отвода и очистки использованного теплоносителя, смонтированную в верхней части крышки (3), снабженную гофрированными пластинками (7) и
заслонкой (9) и соединенную с циклоном
для очистки использованного теплоносителя от тяжелых и легких частиц, с аэронасосом и с фильтром-циклоном для удаления микроскопических пылинок. Диаметр трубы для отвода и очистки использованного теплоносителя равен 2/3 диаметра конического сита (6). На 1/3 центральной поверхности конического сита
(6) выполнены отверстия с меньшим размером, чем средние размеры частиц продукта, а на 2/3 оставшейся поверхности
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конического сита (6) выполнены отверстия
с равным или большим размером, чем
средние размеры частиц продукта.
П. формулы: 3
Фиг.: 2
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

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

A

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

Л

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

(11)
(51)

342 (13) Y
Int. Cl.: A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C07H 17/04 (2006.01)
(21) s 2010 0193
(22) 2010.11.19
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) IUREA Dorina, RO; CHINTEA Pavel, MD;
MANGALAGIU Ionel, RO; MUNTEANU
Neculai, RO; ISTRATE Mihai, RO;
COTENCO Eugenia, MD; IUREA RoxanaIonela, RO
(54) Procedeu de tratare a plantelor de ardei
gras
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi aplicată la cultivarea plantelor de ardei gras.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
extraradiculară a plantelor de ardei gras
înainte şi după înflorire şi în faza de creştere a
fructelor cu soluţie apoasă de 0,001…0,08%
de capsicozid oxidat cu formula chimică
C61H97O42, obţinut prin oxidarea lanţului polizaharidic al capsicozidului, cu un consum total
2
al soluţiei de 0,5 L/m .
Rezultatul invenţiei constă în optimizarea
proceselor fiziologice şi în creşterea productivităţii plantelor.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for treating sweet pepper plants
The invention relates to agriculture and can
be used for growing sweet pepper plants.
The process, according to the invention, includes the extraroot treatment of sweet pepper plants before and after flowering and in
the fruit growth phase with 0.001...0.08%
aqueous solution of oxidized capsicoside
with the chemical formula C61H97O42, obtained by oxidation of the capsicoside polysaccharide chain, with a total consumption of
2
the solution of 0.5 L/m .
The result of the invention is to optimize the
physiological processes and to increase the
productivity of plants.
Claims: 1
*
*

(54)
(57)

Способ обработки растений перца
сладкого
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при
выращивании растений перца сладкого.
Способ, согласно изобретению, включает
внекорневую обработку растений перца
сладкого до и после цветения и в фазе
роста плодов 0,001…0,08% водным раствором окисленного капсикозида с химической формулой C61H97O42, полученного
в результате окисления полисахаридной
цепи капсикозида, с общим расходом рас2
твора 0,5 л/м .
Результат изобретения состоит в оптимизации физиологических процессов и в повышении продуктивности растений.
П. формулы: 1

(11) 343 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
(21) s 2010 0206
(22) 2010.11.30
(71)(72)(73) MORARU Viorel, MD; ANGHELICI
Gheorghe, MD; CRUDU Oleg, MD;
SAMOHVALOV Sergiu, MD;
PANTELEICIUC Dorin, MD
(54) Metodă de profilaxie a formării varicelor
rectale secundare la bolnavii cu splenomegalie în hipertensiunea portală cirogenă
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgia complicaţiilor cirozei hepatice şi
poate fi aplicată pentru profilaxia formării varicelor rectale secundare la bolnavii cu
splenomegalie în hipertensiunea portală
cirogenă.
Esenţa metodei constă în aceea că se efectuează laparotomia cu mobilizarea pediculului vascular splenic, se ligaturează şi se excizează artera splenică, apoi vena splenică, se
mobilizează splina şi se efectuează splenectomia. În regiunea joncţiunii rectosigmoidale se mobilizează pe o distanţă de 3 cm
artera şi vena hemoroidală superioară, se
ligaturează şi se excizează artera, apoi vena
omonimă. Se efectuează hemostaza, se drenează cavitatea abdominală şi se suturează
plaga pe straturi.

*
Revendicări: 1
*
*
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(54)

(57)

Method for prevention of secondary rectal
varicose formation in patients with splenomegaly in cirrhogenic portal hypertension
The invention relates to medicine, particularly
to surgery of liver cirrhosis complications and
can be used for prevention of secondary rectal varicose formation in patients with splenomegaly in cirrhogenic portal hypertension.
Summary of the invention consists in that it is
carried out the laparotomy with mobilization
of splenic vascular pedicle, it is ligated and
excised the splenic artery, then the splenic
vein, it is mobilized the spleen and is carried
out the splenectomy. In the region of rectosigmoidal transition is mobilized at a distance
of 3 cm the superior hemorrhoidal artery and
vein, it is ligated and excised the artery, then
the homonymous vein. It is carried out the
hemostasis, it is drained the abdominal cavity and the wound is sutured in layers.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод профилактики образования вторичных ректальных варикозов у больных со спленомегалией при циррогенной портальной гипертензии
Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии осложнений цирроза
печени и может быть использовано для
профилактики образования вторичных
ректальных варикозов у больных со спленомегалией при циррогенной портальной
гипертензии.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют лапаротомию с мобилизацией
селезеночной васкулярной ножки, лигируют и срезают селезеночную артерию,
затем селезеночную вену, мобилизуют
селезенку и выполняют спленэктомию. В
области ректосигмоидального перехода
мобилизуют на расстоянии 3-х см верхнюю геморроидальную артерию и вену,
лигируют и срезают артерию, затем одноименную вену. Выполняют гемостаз, дренируют брюшную полость и ушивают рану
послойно.
П. формулы: 1
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(11)
(51)

344 (13) Y
Int. Cl.: A61L 24/10 (2006.01)
A61K 35/16 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
(21) s 2010 0205
(22) 2010.11.30
(71)(72)(73) ANGHELICI Gheorghe, MD; MORARU
Viorel, MD; CRUDU Oleg, MD
(54) Metodă de tratament al rectohemoragiilor
variceale la bolnavii cu ciroză hepatică
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
proctologie şi chirurgia complicaţiilor cirozei
hepatice şi poate fi utilizată pentru tratamentul rectohemoragiilor variceale la bolnavii cu
ciroză hepatică.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se
suturează pediculul vascular la bază, apoi în
stratul mucos şi submucos se administrează
un polimer biologic format din două componente, care se administrează în cantităţi
egale concomitent, şi anume soluţie de fibrinogen de 15…30 mg/ml şi o soluţie, ce
conţine trombină 25…100 UI/ml, clorură de
calciu 15…30 mmol/ml, adrenalină 0,1…0,3
mg/ml şi aprotinină 250…1000 KIU/ml, cantitatea totală de polimer fiind de 10…20 ml,
iar peste 2…5 zile în stratul submucos se
administrează 5,0 ml de glunat.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for treating varicose rectal hemorrhages in patients with liver cirrhosis
The invention relates to medicine, in particular to proctology and surgery of liver cirrhosis
complications and can be used for the treatment of varicose rectal hemorrhages in patients with liver cirrhosis.
Summary of the invention consists in that it is
sutured the vascular pedicle at the base,
then in the mucosal and submucosal layer is
administered a biological polymer, consisting
of two components, which are administered
simultaneously in equal quantities, namely fibrinogen solution 15...30 mg/ml and a solution containing thrombin 25...100 IU/ml, calcium chloride 15...30 mmol/ml, adrenaline
0.1...0.3 mg/ml and aprotinin 250...1000
KIU/ml, the total quantity of polymer being of
10...20 ml, and in 2...5 days in the submucosal layer is administered 5.0 ml of glunate.
Claims: 1
*
*

*
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(54)

(57)

Метод лечения варикозных ректальных кровотечений у больных с циррозом печени
Изобретение относится к медицине, в частности к проктологии и хирургии осложнений цирроза печени и может быть использовано для лечения варикозных ректальных кровотечений у больных с циррозом печени.
Сущность изобретения состоит в том, что
ушивают сосудистую ножку у основания,
затем в слизистый и подслизистый слой
вводят биологический полимер, состоящий
из двух компонентов, которые вводятся
одновременно в равных количествах, а
именно раствор фибриногена 15…30 мг/мл
и раствор, содержащий тромбин 25…100
МЕ/мл,
хлористый
кальций
15…30
ммол/мл, адреналин 0,1…0,3 мг/мл и апротинин 250…1000 КИЕ/мл, общее количество полимера 10…20 мл, а через 2…5
дней в подслизистый слой вводят 5,0 мл
глюната.

INVENTIONS
Rezultatul tehnic constă în asigurarea unei
mase reduse a acoperirii, termofonoizolării şi
durabilităţii înalte.
Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Composite material for the manufacture of
tile
The invention relates to construction materials,
in particular to composite materials of raw
mixes for the manufacture of roofing materials, for example, of polymer-composite tile.
The composite material for the manufacture
of tile contains a thermoplastic polymer binder
and cellulose filler in the following component
ratio, mass %:
thermoplastic polymer binder
12...50
cellulose filler
the rest.
In the composite material can be additionally
introduced additives-modifiers.
The technical result is to provide a low
weight of the roof, high thermal and sound
insulation and durability.

П. формулы: 1
Claims: 2
(11)
(51)

345 (13) Y
Int. Cl.: C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 1/02 (2006.01)
E04D 1/00 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B27N 3/00 (2006.01)
B29C 43/00 (2006.01)
(21) s 2010 0198
(22) 2010.11.23
(71)(72)(73) ROITMAN David, MD
(54) Material compoziţional pentru fabricarea
ţiglei
(57) Invenţia se referă la materiale de construcţie,
în special la materialele compoziţionale de
amestec din materie primă pentru fabricarea
materialelor de acoperire, de exemplu, a ţiglei din polimer compozit.
Materialul compoziţional pentru fabricarea
ţiglei conţine liant termoplastic din polimer şi
umplutură din celuloză în următorul raport al
componentelor, % de masă:
liant termoplastic din polimer
12…50
umplutură din celuloză
restul.
În materialul compoziţional suplimentar pot fi
introduse suplimente-modificatori.
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(54)
(57)

*
* *
Композиционный материал для изготовления черепицы
Изобретение относится к строительным
материалам, в частности к композиционным материалам сырьевых смесей для изготовления кровельных материалов, например, полимер-композитной черепицы.
Композиционный материал для изготовления черепицы содержит полимерное
термопластичное связующее и наполнитель целлюлозный при следующем соотношении компонентов, масс.%:
полимерное термопластичное
связующее
12…50
наполнитель целлюлозный
остальное.
В композиционный материал дополнительно могут быть введены добавкимодификаторы.
Технический результат состоит в обеспечении низкой массы кровли, высокой теплозвукоизоляции и долговечности.
П. формулы: 2

INVENŢII
346 (13) Y
Int. Cl.: C23C 26/00 (2006.01)
C23C 30/00 (2006.01)
C10M 103/06 (2006.01)
C10M 117/02 (2006.01)
C10M 125/00 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)
C10N 40/22 (2006.01)
(21) s 2010 0122
(22) 2010.07.12
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD;
SCATICAILOV Sergiu, MD; STÎNGACI Ion,
MD; MARDARI Alexandru, MD; PEREU
Eugen, MD; BOTNARI Vlad, MD
(54) Procedeu de durificare a dinţilor angrenajului conic sau precesional
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în
special la procedee de durificare a dinţilor
angrenajului conic sau precesional.
Procedeul de durificare a dinţilor angrenajului
conic sau precesional include pregătirea
prealabilă a suprafeţei angrenajului cu o
sculă în formă de perie metalică cu formarea
unui microrelief, debitarea simultană în zona
de contact al periei metalice cu suprafaţa
angrenajului a lichidului de ungere-răcire
(LUR), după care se efectuează rularea
suprafeţei angrenajului cu o sculă cu bile
şi/sau role. Sculele sus-menţionate execută
mişcări rotative, sfero-spaţiale şi oscilatorii,
perpendiculare axelor sale, iar LUR conţine
clorură de cupru, sulfat de cupru, acetamidă,
uree, acid stearic, apă distilată, glicerină pură
şi disulfură de molibden în următorul raport al
componentelor, % de masă:
clorură de cupru
3…12
sulfat de cupru
2…16
acetamidă
4…10
uree
0,25…1,0
acid stearic
2,5…25
apă distilată
0,5…1,0
glicerină pură
1…2
disulfură de molibden
restul.
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(11)
(51)

Revendicări: 3
Figuri: 6

(54)
(57)

*
* *
Process for hardening the teeth of bevel
or precession gears
The present invention relates to mechanical
engineering, in particular to processes for
hardening the teeth of bevel or precession
gears.

The process for hardening the teeth of bevel
or precession gears includes the preliminary
preparation of the gear surface with a tool in
the form of a metal brush with the formation
of a microrelief, the simultaneous feed into
the zone of contact of the metal brush with
the gear surface of the lubricoolant fluid
(LCF), after which is carried out knurling of
the gear surface with a tool with balls and/or
rollers. The above-mentioned instruments
execute rotational, spatial-spherical and oscillating movements, perpendicular to their
axes, and LCF contains copper chloride,
copper sulphate, acetamide, urea, stearic acid, distilled water, pure glycerin and molybdenum disulphide in the following component
ratio, mass %:
copper chloride
3…12
copper sulphate
2 …16
acetamide
4…10
urea
0.25…1.0
stearic acid
2.5…25
distilled water
0.5…1.0
pure glycerin
1…2
molybdenum disulphide
the rest.
Claims: 3
Fig.: 6

(54)
(57)

*
* *
Способ упрочнения зубьев конической
или прецессионной зубчатой передачи
Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам упрочнения
зубьев конической или прецессионной
зубчатой передачи.
Способ упрочнения зубьев конической или
прецессионной зубчатой передачи включает предварительную подготовку поверхности зубчатой передачи инструментом в виде металлической щетки с формированием микрорельефа, одновременную подачу в зону контакта металлической щетки с поверхностью зубчатой передачи смазочно-охлаждающей жидкости
(СОЖ), после которой производят накатку
поверхности зубчатой передачи инструментом с шариками и/или роликами. Вышеупомянутые инструменты выполняют
вращательные, пространственно-сферические и осциллирующие движения, перпендикулярные своим осям, а СОЖ содержит хлорид меди, сульфат меди, ацетамид, мочевину, стеариновую кислоту,
дистиллированную воду, глицерин, чистый и дисульфид молибдена в следующем соотношении компонентов, масс. %:
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хлорид меди
сульфат меди
ацетамид
мочевина
стеариновая кислота
дистиллированная вода
глицерин, чистый
дисульфид молибдена

INVENTIONS
3…12
2…16
4…10
0,25…1,0
2,5…25
0,5…1,0
1…2
oстальное.

The process for combined electrochemical
and laser machining of metals includes the
electrolytic deposition of metal coating on the
surface, afterwards it is carried out the irradiation of metal coating by pulsed laser radiation with a pulse energy of 0.1...10.0 J and
-8
-9
duration of 10 ...10 s, deposition of metal
coating is carried out repeatedly, in layers of
a thickness comparable with the depth of
formation of intermetallic compounds, obtained upon laser irradiation, which is carried
out after deposition of each layer.

П. формулы: 3
Фиг.: 6

(11)
(51)

347 (13) Y
Int. Cl.: C25D 3/22 (2006.01)
B23K 26/00 (2006.01)
C25D 3/02 (2006.01)
C25D 5/48 (2006.01)
(21) s 2010 0108
(22) 2010.06.08
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD; CHIRILOV Andrei, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Procedeu de prelucrare electrochimică
combinată cu laser a metalelor
(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnologiei şi poate fi utilizată în industriile constructoare de maşini, electronică şi a semiconductorilor, pentru obţinerea acoperirilor
de durabilitate înaltă, rezistente la coroziune
şi la temperaturi înalte.
Procedeul de prelucrare electrochimică
combinată cu laser a metalelor include depunerea electrolitică a acoperirii metalice pe
suprafaţă, după care se efectuează iradierea
acoperirii metalice cu raze laser prin impulsuri
cu energia impulsului de 0,1…10,0 J şi dura-8
-9
ta de 10 …10 s, depunerea acoperirii metalice se efectuează de mai multe ori, în straturi de o grosime comparabilă cu adâncimea
formării compuşilor intermetalici obţinuţi la
iradierea cu laser, care se efectuează după
depunerea fiecărui strat.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
Process for combined electrochemical
and laser machining of metals
The invention relates to the field of electrotechnology and can be used in mechanical
engineering, electronic and semiconductor
industries, for obtaining corrosion-resistant,
high-strength and high-temperature coatings.

Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Способ комбинированной электрохимической и лазерной обработки металлов
Изобретение относится к области электротехнологии и может быть использовано в машиностроении, электронной и полупроводниковой промышленностях, для
получения коррозионностойких, высокопрочных и жаропрочных покрытий.
Способ комбинированной электрохимической и лазерной обработки металлов
включает электролитическое осаждение
металлического покрытия на поверхность,
после чего проводят облучение металлического покрытия импульсным лазерным
излучением
с
энергией
импульса
-8
-9
0,1…10,0 Дж и длительностью 10 …10
сек, осаждение металлического покрытия
осуществляют многократно, слоями толщиной сравнимой с глубиной образования
интерметаллических соединений, полученных при облучении лазером, которое
проводят после нанесения каждого слоя.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

348 (13) Y
Int. Cl.: E02D 27/12 (2006.01)
E02D 27/50 (2006.01)
(21) s 2011 0012
(22) 2009.06.01
(67)* a 2009 0059, 2011.01.13
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir,
MD; ANISIMOVA Raisa, MD; ZALÎMOV Albert, MD; IVANENCO Mihail, MD

INVENŢII
(54)
(57)
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Instalaţie fundament transportabilă pentru
pantă
Invenţia se referă la domeniul construcţiei, şi
anume la fundamente transportabile, şi poate
fi utilizată la instalaţiile energetice eoliene.
Instalaţia fundament transportabilă pentru
pantă conţine blocuri de beton (1a, 1b), fixate
în sol (8) pe pantă, în partea de sus a cărora
sunt fixate câte un şurub de ancorare (3a, 3b)
cu filet şi piuliţă, o tijă metalică centrală (2),
unită printr-o piuliţă (4) cu bare metalice (7) de
o lungime prestabilită, numărul cărora este
egal cu numărul de blocuri de beton (1a, 1b).
Instalaţia conţine suplimentar cel puţin un prizon (6), un capăt al căruia este unit printr-un
element de legătură (5) cu şurubul de ancorare (3) al blocului de beton (1), fixat în partea
de jos a pantei, iar celălalt capăt este unit
printr-o piuliţă (4) cu bara metalică (7).

Переносное фундаментное устройство для
откоса содержит бетонные блоки (1a, 1b),
закрепленные в грунте (8) на откосе, в
верхней части которых закреплены по одному анкерному болту (3a, 3b) с резьбой и
гайкой, центральный металлический штырь
(2), соединенный посредством гайки (4) с
металлическими прутьями (7) заданной
длины, количество которых равно количеству бетонных блоков (1a, 1b). Устройство
дополнительно содержит, по крайней мере,
одну шпильку (6), один конец которой соединен
посредством
соединительного
элемента (5) с анкерным болтом (3) бетонного блока (1), закрепленного в нижней
части откоса, а другой конец соединен посредством гайки (4) с металлическим прутом (7).
П. формулы: 1
Фиг.: 1

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Portable foundation device for the slope
The invention relates to the field of construction, namely to portable foundations,
and can be used in wind-driven electric
plants.
The portable foundation device for the
slope contains concrete blocks (1a, 1b),
fixed in the slope ground (8), in the upper
part of which are fixed an anchor bolt (3a,
3b) with thread and nut, a central metal
peg (2), connected by means of a nut (4)
with metal bars (7) of a preset length, the
amount of which is equal to the amount of
concrete blocks (1a, 1b). The device additionally contains at least a pin (6), one end
of which is connected by means of a connecting element (5) to the anchor bolt (3) of
the concrete block (1), fixed in the lower
part of the slope, and the other end is connected by means of a nut (4) to the metal
bar (7).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Переносное фундаментное устройство
для откоса
Изобретение относится к области строительства, а именно к переносным фундаментам, и может быть использовано в
ветроэнергетических установках.

(11)
(51)

349 (13) Y
Int. Cl.: E04C 1/00 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
(21) s 2010 0197
(22) 2010.11.23
(71)(72)(73) BOGUSLAVSCHII Nicolai, MD
(54) Bloc de construcţie cu structură integrală
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la
blocurile de construcţie structurale termoizolante, care pot fi utilizate la ridicarea pereţilor
clădirilor cu schelet, inclusiv în regiunile seismice.
Blocul de construcţie cu structură integrală
conţine un înveliş portant şi un miez (2) din
material termoizolant. Noutatea constă în
aceea că învelişul este executat în formă de
două semiînvelişuri (1) identice, în formă de
cutie, deschise pe una din feţe, în cavitatea
interioară a fiecăruia din ele este amplasat
miezul (2). Semiînvelişurile (1) sunt unite între
ele cu feţele deschise orientate una spre alta
prin intermediul unui strat de adeziv (3).
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*
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(54)
(57)

INVENTIONS

Building block of integrated structure
The invention relates to construction, in particular to the building structural heatinsulating blocks which can be used for walling of framed buildings, including in seismic
areas.
The building block of integrated structure
contains a bearing shell and a core (2) of
heat-insulating material. Novelty consists in
that the shell is made in the form of two identical box-like semishells (1), open on one
side, in the inner cavity of each of which is
placed the core (2). The semishells (1) are
interconnected with their open faces directed
to one another by means of an adhesive
layer (3).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Строительный
блок
интегральной
структуры
Изобретение относится к строительству, в
частности к строительным конструкционным теплоизоляционным блокам, которые
могут быть использованы для возведения
стен каркасных зданий, в том числе в
сейсмических районах.
Строительный блок интегральной структуры содержит несущую оболочку и сердечник (2) из теплоизоляционного материала. Новизна состоит в том, что оболочка выполнена в виде двух идентичных
коробчатых открытых с одной стороны
полуоболочек (1), во внутренней полости
каждой из которых размещен сердечник
(2). Полуоболочки (1) соединены между
собой обращенными друг к другу открытыми сторонами посредством клеевого
слоя (3).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11)
(51)

350 (13) Y
Int. Cl.: F01B 9/04 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)
(21) s 2010 0109
(22) 2010.06.11
(71)(72)(73) NICHIŞOV Artur, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Maşină cu piston cu mecanism fără bielă
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi
anume la motoarele cu ardere internă, la
compresoare, pompe, convertizoare de mişcare alternativă de translaţie în mişcare de
rotaţie şi invers, şi este destinată pentru perfectarea lanţurilor cinematice ale maşinilor cu
piston.
Maşina cu piston cu mecanism fără bielă de
transformare a mişcării alternative de translaţie în mişcare de rotaţie şi invers conţine
cilindri (1) cu pistoane (2), amplasate în ei,
cu tije (3), legate cu un cursor (4), instalat cu
posibilitatea mişcării alternative de translaţie
paralel cu pereţii cilindrilor (1), şi un arbore
cotit (7), înzestrat cu un excentric (6), amplasat cu posibilitatea rotaţiei acestuia în gaura
executată în cursorul (4) tijelor (3). În cursorul
(4) tijelor (3) este executată o canelură directoare, sub un unghi ce diferă de 90° fa ţă de axa
de deplasare a pistoanelor (2), în care este
amplasat cu posibilitatea deplasării un cursor
(5) al excentricului (6) arborelui cotit (7).
Totodată, tijele (3) sunt unite cu cursorul (4) tijelor (3) cu deviere în raport cu axa arborelui

INVENŢII
cotit (7), la o distanţă egală cu raza de rotaţie
a excentricului (6).
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Piston machine with conrod-free mechanism
The invention relates to mechanical engineering, namely to internal combustion engines, compressors, pumps, reciprocating-torotary motion and vice versa converters, and
is intended to improve the kinematic chains
of piston machines.
The piston machine with conrod-free mechanism for reciprocating-to-rotary motion conversion and vice versa contains cylinders (1) with
pistons (2) placed therein with rods (3), connected to a slider (4), installed with the possibility of reciprocating motion parallel to the
walls of cylinders (1), and a crankshaft (7),
equipped with an eccentric (6), placed with the
possibility of its rotation in the hole made in
the slider (4) of rods (3). In the slider (4) of
rods (3) is made a guide groove, at an angle
o
different from 90 with the axis of movement
of pistons (2), in which is placed with the possibility of displacement a slider (5) of the eccentric (6) of the crankshaft (7). At the same
time, the rods (3) are connected to the slider
(4) of rods (3) with a shift about the axis of the
crankshaft (7), at a distance equal to the radius of rotation of the eccentric (6).
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стенкам цилиндров (1), и коленчатый вал
(7), снабженный эксцентриком (6), расположенным с возможностью его вращения
в отверстии, выполненном в ползуне (4)
штоков (3). В ползуне (4) штоков (3) выполнена направляющая канавка, под углом отличным от 90° по отношению к оси
движения поршней (2), в которой размещен с возможностью перемещения ползун
(5) эксцентрика (6) коленчатого вала (7).
При этом, штоки (3) соединены с ползуном (4) штоков (3) со смещением относительно оси коленчатого вала (7), на расстоянии, равном радиусу поворота эксцентрика (6).
П. формулы: 1
Фиг.: 1

Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Поршневая машина с бесшатунным
механизмом
Изобретение относится к машиностроению, а именно к двигателям внутреннего
сгорания, компрессорам, насосам, преобразователям возвратно-поступательного
движения во вращательное и наоборот, и
предназначено для усовершенствования
кинематических цепей поршневых машин.
Поршневая машина с бесшатунным механизмом преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное и
наоборот содержит цилиндры (1) с размещенными в них поршнями (2) со штоками (3), соединенными с ползуном (4), установленным с возможностью возвратнопоступательного движения параллельно

(11) 351 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
(21) s 2010 0167
(22) 2010.10.05
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD; NICOLAEV Pavel, MD
(54) Admitanţmetru
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurări
electrice şi electronice şi poate fi utilizată
pentru măsurarea automată cu precizie înaltă a componentelor admitanţei.
Admitanţmetrul conţine un generator (1) de
semnal, un convertor (5) de admitanţă cu
două contacte de ieşire, două intrări (6, 7) şi
un contact de referinţă (8), două cleme (3, 4)
pentru conectarea obiectului măsurat, prima
clemă (3) fiind conectată la primul contact de
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ieşire al convertorului (5), iar a doua clemă
(4), primul pol de ieşire al generatorului (1) şi
al doilea contact de ieşire al convertorului (5)
fiind conectate la masă, precum şi un bloc de
comandă (10) cu o intrare de semnal (11), o
intrare de referinţă, conectată la contactul de
referinţă (8) al convertorului (5) şi două ieşiri,
conectate la intrările convertorului (5).
Admitanţmetrul conţine suplimentar un rezistor (2), cu primul pol conectat la cel de-al doilea pol de ieşire al generatorului (1), iar cu al
doilea pol − la primul contact de ieşire al
convertorului (5); un amplificator diferenţial
(9) cu două intrări, conectate respectiv la polii rezistorului (2), şi o ieşire, conectată la
intrarea de semnal (11) a blocului de
comandă (10). Convertorul (5) asigură reglarea independentă prin intrări (6, 7) a componentelor activă şi reactivă ale admitanţei reproduse. În calitate de contact de referinţă
(8) se utilizează un contact intern al convertorului (5), în care faza tensiunii coincide cu
faza curentului care trece prin componenta
reactivă a admitanţei reproduse.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
Admittance meter
The invention relates to the electrical and
electronic measuring equipment and can be
used for automatic high-precision measurement of admittance components.
The admittance meter contains a signal generator (1), an admittance converter (5) with
two output contacts, two inputs (6, 7) and a
reference input (8), two terminals (3, 4) for
the connection of the measured object, the
first terminal (3) is connected to the first output contact of the converter (5), and the
second terminal (4) has the first output pole
of the generator (1) and the second output
contact of the converter (5) connected to the
common wire, as well as a control unit (10)
with a signal input (11), a reference input,
connected to the reference contact (8) of the
converter (5) and two outputs connected to
the inputs of the converter (5). The admittance meter contains additionally a resistor
(2), having its first pole connected to the
second output pole of the generator (1) and
the second pole − to the first output contact
of the converter (5); a differential amplifier (9)
with two inputs connected accordingly to the
poles of the resistor (2) and an output con-

INVENTIONS
nected to the signal input (11) of the control
unit (10). The converter (5) provides for the
independent control of the active and reactive components of the reproduced admittance through inputs (6, 7). As reference
contact (8) is used the inner contact of the
converter (5) in which the voltage phase
coincides with the current phase passing
through the reactive component of the reproduced admittance.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Измеритель адмитанса
Изобретение относится к электрической и
электронной измерительной технике и
может быть использовано для автоматического измерения с высокой точностью
составляющих адмитанса.
Измеритель адмитанса содержит генератор (1) сигнала, конвертор (5) адмитанса с
двумя выходными контактами, двумя входами (6, 7) и опорным контактом (8), две
клеммы (3, 4) для подключения измеряемого объекта, первая клемма (3) подключена к первому выходному контакту конвертора (5), а вторая клемма (4), с первым
выходным полюсом генератора (1) и вторым выходным контактом конвертора (5)
подключены к общему проводу, а также
блок управления (10) с сигнальным входом (11), опорным входом, подключенным
к опорному контакту (8) конвертора (5) и
двумя выходами, подключенными к входам конвертора (5). Измеритель адмитанса дополнительно содержит резистор (2),
первым полюсом подключенный ко второму выходному полюсу генератора (1), а
вторым полюсом − к первому выходному
контакту конвертора (5); дифференциальный усилитель (9) с подключенными соответственно к полюсам резистора (2) двумя
входами, и подключенным к сигнальному
входу (11) блока управления (10) выходом. Конвертор (5) обеспечивает независимое регулирование активной и реактивной составляющих воспроизводимого адмитанса через входы (6, 7). В качестве
опорного контакта (8) используется внутренний контакт конвертора (5), в котором
фаза напряжения совпадает с фазой протекающего через реактивную составляющую воспроизводимого адмитанса тока.
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П. формулы: 1
Фиг.: 1

352 (13) Y
Int. Cl.: G03C 1/72 (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
C08G 75/12 (2006.01)
C07D 209/82 (2006.01)
(21) s 2010 0097
(22) 2010.05.25
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ANDRIEŞ Andrei, MD; ACHIMOVA Elena,
MD; VLAD Liudmila, MD; ROBU Ştefan, MD;
PRISACAR Alexandru, MD; MEŞALCHIN
Alexei, MD; TRIDUH Ghenadii, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Purtător de informaţie fotostructurabil
(57) Invenţia se referă la fotonică şi optoelectronică, şi anume la un purtător de informaţie
fotostructurabil.
Purtătorul de informaţie fotostructurabil, conform invenţiei, include un suport optic transparent de polietilentereftalat sau sticlă, pe
care este depus un strat fotosensibil din copolimerul 9-carbazolilmetiltiiran−butirat de
glicidil reieşind din următorul raport al monomerilor, % mol:
9-carbazolilmetiltiiran
92…98
butirat de glicidil
2…8,
sensibilizat cu triiodmetan, luat în cantitate
de 8…10% de la masa copolimerului.
Rezultatul constă în majorarea fotosensibilităţii purtătorului de informaţie şi de 1,5…2
ori a eficacităţii de difracţie în comparaţie cu
cea mai apropiată soluţie.

tosensitive layer of copolymer 9-carbazolylmethylthiiran−glycidyl butyrate proceeding
from the following ratio of monomers, mol %:
9-carbazolylmethylthiiran
92...98
glycidyl butyrate
2...8,
sensitized with triiodomethane, taken in the
quantity of 8...10% of copolymer weight.
The result is to increase the photosensitivity
of the information carrier and 1.5...2 times
the diffraction efficiency as compared with
the closest analog.

(11)
(51)

Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Photosensitive information carrier
The invention relates to photonics and optoelectronics, namely to a photosensitive information carrier.
The photosensitive information carrier, according to the invention, includes an optically
transparent substrate of polyethylene terephthalate or glass, on which is deposited a pho-

Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Фоточувствительный носитель информации
Изобретение относится к фотонике и оптоэлектронике, а именно к фоточувствительному носителю информации.
Фоточувствительный носитель информации, согласно изобретению, включает оптически прозрачную подложку из полиэтилентерефталата или стекла, на которой
нанесен фоточувствительный слой из сополимера 9-карбазолилметилтииран−глицидилбутират исходя из следующего соотношения мономеров, мол %:
9-карбазолилметилтииран
92…98
глицидилбутират
2…8,
сенсибилизированный трийодметаном,
взятый в количестве 8…10% от массы сополимера.
Результат состоит в увеличении фоточувствительности носителя информации и в
1,5…2 раза дифракционной эффективности по сравнению с наиболее близким
аналогом.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11)
(51)

353 (13) Y
Int. Cl.: H01L 21/00 (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01)
H01L 21/77 (2006.01)
H01L 27/18 (2008.01)
H01L 39/16 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) s 2010 0034
(22) 2010.02.24
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE, MD
(72) SIDORENCO Anatol, MD
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(57)

Ventil supraconductor de spin
Invenţia se referă la microelectronică, şi
anume la dispozitive de comutare rapidă, celule şi registre de memorie ale calculatoarelor electronice.
Ventilul supraconductor de spin constă dintrun substrat, pe care sunt depuse consecutiv
o peliculă dintr-un material supraconductor,
un strat feromagnetic de dirijare şi un strat de
protecţie.
Rezultatul invenţiei constă în diminuarea
consumului de energie al ventilului de spin.
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)
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*
* *
Superconductor spin valve
The invention relates to microelectronics,
namely to high-speed switch devices, computer memory cells and registers.
The superconductor spin valve consists of a
substrate, on which are consistently deposited a film of superconducting material, a

INVENTIONS
ferromagnetic management layer and a protective layer.
The result of the invention is to reduce the
power consumption of the spin valve.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Сверхпроводящий спиновой вентиль
Изобретение относится к микроэлектронике, а именно к быстродействующим переключающим устройствам, ячейкам и регистрам памяти компьютеров.
Сверхпроводящий спиновой вентиль состоит из подложки, на которой последовательно нанесены пленка из сверхпроводящего материала, ферромагнитный слой
управления и защитный слой.
Результат изобретения состоит в уменьшении энергопотребления спинового вентиля.
П. формулы: 1
Фиг.: 3
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2011.02.28
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului

Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1

2
MD

3
4053

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
C1

2

MD

4054

C1

3

MD

4055

C1

4

MD

4056

C1

5

MD

4057

C1

6

MD

4058

C1

7

MD

4059

C1

8

MD

4060

C1

(51) Indici de clasificare

5
A23N 1/00 (2006.01)
B02C 4/08 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/84 (2006.01)
C02F 5/00 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
C07D 221/18 (2006.01)
C07D 471/00 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61P 11/14 (2006.01)
C12G 1/12 (2006.01)
C12H 1/02 (2006.01)
C12G 1/10 (2006.01)
C12G 1/06 (2006.01)
B01J 10/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/08 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
G07D 7/00 (2006.01)
G07D 7/12 (2006.01)
G07D 7/20 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
B41M 3/14 (2006.01)
B44F 1/12 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
a 2010 0031

7
2010.02.24

8
7/2010

a 2009 0116

2009.11.06

7/2010

a 2010 0017

2010.02.10

7/2010

a 2010 0036

2010.03.04

7/2010

a 2010 0001

2009.12.30

7/2010

a 2010 0022

2010.02.17

7/2010

a 2010 0025

2010.02.18

7/2010

a 2009 0083

2009.08.24

7/2010
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
eliberate la 2011.02.28
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.
1
1

Cod ST.3
OMPI
2
MD

(11) Nr.
brevet
3
223

(13) Cod
ST.16 OMPI
4
Z

2

MD

233

Z

3

MD

234

Z

4

MD

235

Z

5
6

MD
MD

236
237

Z
Z

7

MD

238

Z

8

MD

239

Z

9

MD

243

Z

10

MD

244

Z

11

MD

245

Z

12

MD

246

Z

13

MD

247

Z

14

MD

248

Z

15

MD

249

Z
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(51) Indici de clasificare
5
A61K 39/29 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
A01D 44/00 (2006.01)
A01K 61/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 3/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 17/02 (2006.01)
A01G 7/06 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
A01K 61/00 (2006.01)
A23L 1/212 (2006.01)
A23L 1/218 (2006.01)
A23L 1/221 (2006.01)
A23L 1/223 (2006.01)
A23L 1/24 (2006.01)
A23L 3/40 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
A01F 29/10 (2006.01)
B65D 90/54 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/12 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C23F 11/16 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 59/19 (2006.01)
C25B 11/03 (2006.01)
C25B 11/10 (2006.01)
C22C 19/03 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
F24H 1/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/44 (2006.01)
F24H 1/46 (2006.01)
F24H 1/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/44 (2006.01)
F24H 1/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/44 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
H03B 29/00 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
H01L 35/16 (2006.01)
H01L 37/00 (2006.01)
H01L 23/36 (2006.01)
H01L 23/373 (2006.01)
F25B 21/02 (2006.01)

(21) Nr.
depozit
6
s 2010 0040

(22) Data
depozit
7
2010.03.05

(45) Nr.
BOPI
8
6/2010

s 2010 0043

2010.03.10

7/2010

s 2010 0068

2010.04.15

7/2010

s 2010 0086

2010.05.04

7/2010

s 2010 0042
s 2010 0045

2010.03.10
2010.03.13

7/2010
7/2010

s 2010 0008

2010.01.15

7/2010

s 2010 0028

2010.02.15

7/2010

s 2009 0231

2009.12.17

7/2010

s 2009 0161

2009.09.04

7/2010

s 2010 0050

2007.04.12

7/2010

s 2010 0049

2007.04.13

7/2010

s 2010 0048

2007.04.17

7/2010

s 2009 0128

2009.07.07

7/2010

s 2009 0070

2009.04.29

7/2010
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

T

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

П

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
PLANT VARIETIES PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патенты на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of rejected plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных патентов на сорт растения
MG9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. cererii/
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul
de brevet /
Data acordării

No.

Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent
number /
Date of grant

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Наименование
сорта

1
1

2
v 2004 0010 /
2004.05.11

Название вида
(Ботанический
таксон)
4
ŞERLAI
(Salvia sclarea L.)

5
VICTOR

Номер патента /
Дата
предоставления
6
83 / 2011.03.31

NATALI-CLARY

84 / 2011.03.31

2

v 2004 0013 /
2004.05.11

3
a. INSTITUTUL
DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR
AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
b. GONCEARIUC
Maria, MD;
BALMUŞ Zinaida, MD;
JACOTĂ Anatol, MD
a. INSTITUTUL
DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR
AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
b. GONCEARIUC
Maria, MD;
BALMUŞ Zinaida, MD

Sage
(Salvia sclarea L.)
Шалфей
мускатный
(Salvia sclarea L.)

ŞERLAI
(Salvia sclarea L.)
Sage
(Salvia sclarea L.)
Шалфей
мускатный
(Salvia sclarea L.)
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PLANT VARIETIES

FG9E Brevete pentru soi de plantă
eliberate la 2011.02.28 /
Issued plant variety patents on 2011.02.28 /
Выданные патенты на сорт растения 2011.02.28
Denumirea
comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul
de brevet /
Data acordării

Application number / a. Holder
Filing date
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

Номер заявки /
Дата подачи

Название вида
(Ботанический
таксон)
4
MĂRAR
(Anethum
graveolens L.)

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата
предоставления
6
78 / 2010.10.31

Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

No.
№
п/п
1
1

2

2
v 2004 0009 /
2004.05.11

v 2006 0007 /
2006.02.17

a. Titularul
b. Amelioratorul

а. Патентообладатель
b. Селекционер
3
a. INSTITUTUL
DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR
AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
b. GONCEARIUC Maria,
MD;
BALMUŞ Zinaida, MD;
JACOTĂ Anatol, MD
a. CONSORTIUM
DEUTSCHER
BAUMSCHULEN GmbH, DE
b. GRUPPE Werner, DE;
SCHMIDT Hanna, DE

Dill
(Anethum
graveolens L.)
Укроп
(Anethum
graveolens L.)
VIŞIN
(Prunus L.)
Sour Cherry
(Prunus L.)
Вишня
(Prunus L.)
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AMBASADOR

GI1481

79 / 2010.10.31

MĂRCI
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III
Mărci / Trademarks

P

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

T

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

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

Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

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

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks an application
for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in person or through a representative.
The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 30
of the Law.
Any person concerned may present, within three months following the date of publication of the data
concerning the filed apllication, with the AGEPI written reasoned observations concerning the refusal
of the registration of a trademark in accordance with Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition
against the registration of a trademark on the ground of provisions of Art. 8 of the Law.
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MĂRCI
(210) 027602
(220) 2010.08.11
(730) V. P. ZARAFA S.R.L., MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, ap. 5,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;

MD - BOPI 3/2011
(540)

(511) NCL(9)
12 - anvelope pentru vehicule, aparate de locomoţie terestră şi aeriană; roţi; pneuri pentru roţi
de vehicule; membrane, învelişuri pentru anvelope pneumatice; trepte pentru reparaţia
anvelopelor; trepte pentru vehicule (curele,
role); camere de aer pentru anvelope pneumatice; anvelope auto (pneuri); trepte pentru
vehicule (categoria tractoare).
(531) CFE(5) 27.01.12; 27.05.01.

(210) 027931
(220) 2010.10.11
(730) RANGA Corneliu, MD
Str. Miron Costin nr. 3, bloc 1, ap. 8,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
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;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.02.05; 26.11.21; 27.05.01.

(210) 027692
(220) 2010.08.25
(730) SHANDONG LINGLONG TYPE CO., LTD,
CN
NO. 777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY,
SHANDONG, China

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
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cole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
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 transportabile; monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, albastru,
gri.
(511) NCL(9)
(320) 2010.04.13
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.01.10; 26.02.05; 26.03.23; 27.05.07;
29.01.14.

(210) 028028
(220) 2010.10.28
(730) South Egypt Drug Industries, Co,
(SEDICO), EG
First Industrial Zone, 6 October City, Egipt
(540)

27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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027953
2010.10.13
m2010 05704
2010.04.13
UA
Orjehovsikîi Dmîtro Vasîliovîci, UA
Vul. Utiosova, bud. 11, cv. 6, m. Odesa,
65000, Ucraina
Orjehovsikîi Andrii Vasîliovîci, UA
Vul. Bugaivsika, bud. 48/2, cv. 28, m. Odesa,
65005, Ucraina

(591) Culori revendicate: albastru-închis.
(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;

MĂRCI
10 -

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

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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aerului; preparate odorizante, preparate medicale şi dentare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; hârtie igienică, scutece de unică folosinţă, şerveţele; materiale
plastice pentru ambalaj; ţesături din hârtie
impregnate folosite ca şerveţele pentru copii.
(531) CFE(5) 26.04.01; 27.05.01; 27.05.24.

(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.15; 26.05.04; 26.05.09;
27.05.01; 29.01.04.

(210) 028041
(220) 2010.11.01
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel
(540)

(210) 028171
(220) 2010.11.22
(730) Cadbury UK Limited, GB
Bournville, Birmingham, England,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
30 - produse de cofetărie nemedicinale; produse
de cofetărie din ciocolată şi produse de cofetărie din zahăr, inclusiv gumă de mestecat.

(511) NCL(9)
03 - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr şi loţiuni de corp,
spumă de baie, şampoane, balsamuri de păr,
creme, geluri, lapte cosmetic, creme de curăţat, creme hidratante, pudre, produse de toaletă, loţiuni după bărbierit, make-up preparate,
preparate pentru protecţia împotriva radiaţiilor
solare, deodorante pentru uz personal, produse pentru îngrijirea dinţilor, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire; săpunuri pentru copii; produse cosmetice pentru copii, şampoane care nu provoacă lăcrimarea ochilor, uleiuri pentru copii,
preparate de spălare nu pe bază de săpun,
loţiuni pentru copii, preparate de baie pentru
copii, cremă antiiritantă pentru scutece;
05 - produse igienice pentru medicină; dezinfectante; pesticide, inclusiv fungicide, erbicide,
insecticide; epuratoare de aer şi aromatizatoare de aer; preparate de împrospătare a

(210) 028202
(220) 2010.11.29
(730) TODICA Vadim, MD
Str. Socoleni nr. 6/1,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - instrumente electrice, ferăstraie mecanice,
aparate de sudat, generatoare.
(531) CFE(5) 14.07.12; 26.04.02; 26.04.08; 27.05.01;
27.05.24.
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(210) 028203
(220) 2010.11.29
(730) Dr. Kaffman Pharma LLC, RU
Str. Niftianoi 43, 344016, Rostov-on-Don,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; produse pentru îngrijirea dinţilor; şampoane;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; medicamente; geluri şi lubrifianţi folosite
în scopuri medicale;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice; material de sutură; prezervative; mănuşi de uz medical;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris; materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; scutece de unică folosinţă
din celuloză sau hârtie, articole din celuloză
sau hârtie, incluse în această clasă, inclusiv
toate tipurile de şerveţele de hârtie, batiste şi
prosoape;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase; periuţe de dinţi; mănuşi de uz casnic.

(210) 028204
(220) 2010.11.29
(730) Dr. Kaffman Pharma LLC, RU
Str. Niftianoi 43, 344016, Rostov-on-Don,
Federaţia Rusă
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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; şampoane;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; medicamente; geluri şi lubrifianţi folosite
în scopuri medicale;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice; material de sutură; prezervative; mănuşi de uz medical;
16 - produse de imprimerie; fotografii; papetărie;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; scutece
de unică folosinţă din celuloză, articole din
celuloză, incluse în această clasă, inclusiv
toate tipurile de şerveţele, batiste şi prosoape;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase; periuţe de dinţi; mănuşi de uz casnic.

(210) 028205
(220) 2010.11.29
(730) Dr. Kaffman Pharma LLC, RU
Str. Niftianoi 43, 344016, Rostov-on-Don,
Federaţia Rusă
(540)

MĂRCI
(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; şampoane;
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(540)

05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; medicamente; geluri şi lubrifianţi folosite
în scopuri medicale;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice; material de sutură; prezervative; mănuşi de uz medical;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; scutece
de unică folosinţă din celuloză sau hârtie,
articole din celuloză sau hârtie, incluse în
această clasă, inclusiv toate tipurile de şerveţele de hârtie, batiste şi prosoape;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase; periuţe de dinţi; mănuşi de uz casnic.

(210) 028208
(220) 2010.11.26
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French
Corporation), FR
17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
Franţa

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, albastru,
bej.
(511) NCL(9)
29 - lapte, lapte praf, lapte gelificat, aromatizat şi
bătut; produse lactate, şi anume deserturi
lactate, iaurturi, iaurturi de băut, brânză de
vaci presată, băuturi simple sau aromatizate
constând îndeosebi din lapte sau produse
lactate, băuturi lactate preparate îndeosebi
din lapte, băuturi lactate cu conţinut de fructe;
produse lactate simple sau aromatizate fermentate.
(531) CFE(5) 03.04.02; 07.01.09; 27.05.03; 29.01.14.

(210) 028213
(220) 2010.12.01
(730) LUNGU Dorin, MD
Str. Al. Marinescu nr. 44, ap. 35,
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb.
(511) NCL(9)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale
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în stare brută; metale sub formă de foiţe şi
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice.
(531) CFE(5) 07.01.25; 27.05.01; 29.01.13.

TRADEMARKS
(210) 028217
(220) 2010.12.03
(730) ACREDO-PLUS S.R.L., MD
Str. V. Horea nr. 3, of. 2,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028214
(220) 2010.12.01
(730) SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2,
MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

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

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

38 - telecomunicaţii;

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

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

(531) CFE(5) 18.01.23; 18.07.01; 25.07.04; 26.05.12;
27.03.15.

(210) 028215
(220) 2010.12.01
(730) SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2,
MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
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(210) 028231
(220) 2010.12.06
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01.

MĂRCI
(210) 028232
(220) 2010.12.06
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.03.

(210) 028242
(220) 2010.12.08
(730) Profil-Construcţia S.R.L., firmă
de producţie şi comerţ, MD
Str. Feredeului nr. 4, bloc 6,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii operaţionale on-line de negociere, inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru vânzătorii de bunuri şi/sau servicii; servicii de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite spre vânzare şi cererea de ofertă se face prin intermediul Internetului pentru a facilita vânzarea de
bunuri şi servicii printr-o reţea de calculatoare
şi furnizarea de feedback evaluativ şi evaluarea de bunuri şi servicii ale vânzătorilor, de
valoare şi preţuri ale bunurilor şi ale serviciilor
vânzătorilor, de performanţă a cumpărătorilor
şi a vânzătorilor, a livrării, precum şi evaluarea experienţei globale de negociere în legătură cu acestea; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12.

(210) 028246
(220) 2010.12.06
(730) SALEMI Rosario, MD
Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
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(210) 028250
(220) 2010.12.13
(730) VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Ţarinei nr. 107, ap. 9,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 028252
(220) 2010.12.07
(730) MUSTEAŢĂ Eduard, MD
Bd. Traian nr. 6, bloc 4, ap. 16,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ROCK".
(511) NCL(9)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 028256
(220) 2010.12.08
(730) GARANT SECURITATE S.R.L., organizaţie
de pază, MD
Str. Florilor nr. 8, bloc 4, ap. 31,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.16; 02.03.23.

(210) 028251
(220) 2010.12.07
(730) MUSTEAŢĂ Eduard, MD
Bd. Traian nr. 6, bloc 4, ap. 16,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028258
(220) 2010.12.09
(730) Johnny Rockets Licensing Corporation, US
25550 Commercentre Drive, Suite 200, Lake
Forest, California 92630, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
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(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte şi articole de acoperit capul;
29 - cartofi fri, inele de ceapă, chipsuri, salate şi
chili pentru consum în localuri şi în afara lor;

MĂRCI
30 - hamburgeri, sandvişuri, cafea, ceai, prăjituri
"brownies", îngheţată şi cocteiluri de lapte
pentru consum în localuri şi în afara lor;
35 - servicii de franciză; gestiunea afacerilor de
franciză; servicii de consultanţă şi asistenţă în
afaceri ce ţin de fondarea şi operarea francizei; furnizarea informaţiilor, inclusiv prin mijloace electronice şi prin reţeaua globală de
calculatoare, cu privire la toate serviciile menţionate mai sus.
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(210) 028261
(220) 2010.12.13
(730) VINDICUM S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. V. Belinski nr. 59,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028259
(220) 2010.12.09
(730) Johnny Rockets Licensing Corporation, US
25550 Commercentre Drive, Suite 200, Lake
Forest, California 92630, Statele Unite ale
Americii
(540)
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, auriu.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 25.01.19; 25.01.25; 27.05.04; 27.05.08;
29.01.14.

(210) 028264
(220) 2010.12.09
(730) BELESCU Diana, MD
Bd. Decebal nr. 72, bloc 4,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte şi articole de acoperit capul;
29 - cartofi fri, inele de ceapă, chipsuri, salate şi
chili pentru consum în localuri şi în afara lor;
30 - hamburgeri, sandvişuri, cafea, ceai, prăjituri
"brownies", îngheţată şi cocteiluri de lapte
pentru consum în localuri şi în afara lor;
35 - servicii de franciză; gestiunea afacerilor de
franciză; servicii de consultanţă şi asistenţă în
afaceri ce ţin de fondarea şi operarea francizei; furnizarea informaţiilor, inclusiv prin mijloace electronice şi prin reţeaua globală de
calculatoare, cu privire la toate serviciile menţionate mai sus;
43 - servicii prestate de restaurante; servicii de
alimentaţie la pachet; servicii de catering;
furnizarea mâncărurilor şi a băuturilor.
(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.01.
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(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
(210) 028266
(220) 2010.12.10
(730) MARŢINIUC Victoria, MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. 254,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 028265
(220) 2010.12.09
(730) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo
103-8426, Japonia
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.
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(210) 028267
(220) 2010.12.10
(730) MARŢINIUC Victoria, MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. 254,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
(210) 028268
(220) 2010.12.10
(730) ARUŞANOVA Marina, MD
Şos. Hînceşti nr. 32, ap. 8,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, bleu, roz.
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.12; 27.05.01; 27.05.03;
29.01.14.

(210) 028273
(220) 2010.12.14
(730) ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.09.04; 26.04.04; 26.04.18; 26.11.12;
27.05.09; 28.05.00; 29.01.13.

(210) 028274
(220) 2010.12.14
(730) ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, verde.
(511) NCL(9)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
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(591) Culori revendicate: albastru, albastru-deschis,
albastru-închis, gri.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 04.05.04; 27.01.25; 27.05.08; 29.01.14.

TRADEMARKS
(511) NCL(9)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 01.05.02; 26.01.04; 26.11.08; 27.05.01.

(210) 028279
(220) 2010.12.20
(730) CONTEXIM IMPEX S.R.L., MD
Str. Movileni nr. 23 A,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028275
(220) 2010.12.15
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028278
(220) 2010.12.20
(730) Dr. PITEL S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 23,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru-deschis, galben, verde, roşu.
(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 03.09.03; 03.09.04; 06.03.02; 06.03.04;
18.03.07; 18.03.09; 18.03.21; 28.05.00; 29.01.15.
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MĂRCI
(210) 028281
(220) 2010.12.15
(730) The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 3/2011
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie;

(210) 028282
(220) 2010.12.20
(730) MEDIA PRODUCTION S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, sur.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.07; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13.

(210) 028283
(220) 2010.12.20
(730) MEDIA PRODUCTION S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
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(591) Culori revendicate: alb, negru, sur.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

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

38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 29.01.13.

(210) 028284
(220) 2010.12.20
(730) MEDIA PRODUCTION S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028286
(220) 2010.12.16
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028287
(220) 2010.12.16
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.09; 07.01.08; 26.04.02; 27.05.09;
27.05.24; 29.01.13.

(210) 028285
(220) 2010.12.16
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028288
(220) 2010.12.16
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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MĂRCI
(210) 028289
(220) 2010.12.16
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028290
(220) 2010.12.10
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2011
(210) 028292
(220) 2010.12.10
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice; dulciuri
şi bomboane de uz medical.

(210) 028293
(220) 2010.12.21
(730) BASTR-COM S.R.L., MD
Str. Moldova nr. 4, ap. 38, MD-2089,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.17.25; 27.05.17.

(210) 028291
(220) 2010.12.10
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit
(540)

(591) Culori revendicate: verde, maro.
(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 05.01.16; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.12.

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice; dulciuri
şi bomboane de uz medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028294
(220) 2010.12.21
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, sur.
(511) NCL(9)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice; material de sutură;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 26.11.08; 27.05.10;
29.01.13.

(591) Culori revendicate: albastru-închis, alb.
(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru
pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.02.07; 26.02.08; 27.05.11; 29.01.04;
29.02.09.

(210) 028295
(220) 2010.12.14
(730) MEGAŞARM LUX S.R.L., societate
comercială, MD
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 4, ap. 49,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028298
(220) 2010.12.13
(730) PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 25.01.19; 25.03.01; 27.05.01; 27.05.24.

(210) 028299
(220) 2010.12.14
(730) TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 29/2, ap. 43,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 028300
(220) 2010.12.14
(730) TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 29/2, ap. 43,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

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

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

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

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

(210) 028306
(220) 2010.12.15
(730) CĂRBUNE Iurii, MD
Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, ap. 60,
MD-6439, Nisporeni, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.02; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 028307
(220) 2010.12.17
(730) ALMAIAN S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde.
(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;

(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;

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

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri,
susţinere în comercializarea produselor din
clasa 30, import-export, lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de
reţele de magazine specializate, recepţia comenzilor, servicii de publicitate, de promovare
a produselor din clasa 30, servicii de publica-

24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă;
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re a textelor publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul, angro, organizarea expoziţiilor şi
târgurilor în scopuri comerciale şi de promovare; servicii de reprezentare a terţilor la expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi de
promovare; relaţii cu publicul; distribuirea
eşantioanelor; demonstrare şi etalare de produse.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028308
(220) 2011.01.04
(730) UNIEX METAL S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, roşu.
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;

TRADEMARKS
(210) 028312
(220) 2010.12.16
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fîntîni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028315
(220) 2010.12.23
(730) VINĂRIA DIN VALE & Co S.A., MD
MD-4437, Săseni, Călăraşi,
Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.01; 29.01.12.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 028311
(220) 2010.12.15
(730) ACE Geosynthetics Enterprise Co., Ltd.,
VG
Simmonds Building, Wickhams Cay 1,
P.O. Box 4519, Road Town, Tortola,
Insulele Virgine Britanice
(540)

(511) NCL(9)
19 - materiale
de
construcţie
nemetalice;
geotextile şi produse din aceste materiale;
materiale geosintetice şi produse din aceste
materiale; geogrile; ţevi din geotextile; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
tuburi de drenaj nemetalice; geocompozite de
drenaj nemetalice.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028316
(220) 2010.12.23
(730) VINĂRIA DIN VALE & Co S.A., MD
MD-4437, Săseni, Călăraşi, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 028318
(220) 2010.12.23
(730) INTEGRAL SERVICE S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Uzinelor nr. 90, of. 300,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028321
(220) 2010.12.17
(730) SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2,
MD-2050, Stăuceni, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 028320
(220) 2010.12.17
(730) SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2,
MD-2050, Stăuceni, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.04.04; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12.

(591) Culori revendicate: verde.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire;
sportive şi culturale;

divertisment;

activităţi

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

(210) 028322
(220) 2010.12.17
(730) SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2,
MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

(531) CFE(5) 27.03.11; 27.05.01; 29.01.03.
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(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb, negru.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 24.17.01; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.14.

(210) 028324
(220) 2010.12.17
(730) POPA Ion, MD
Str. Pajurii nr. 3, ap. 18,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028329
(220) 2010.12.21
(730) MAURT S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CONSULT".
(511) NCL(9)
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 028330
(220) 2010.12.21
(730) MAURT S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.09.

(210) 028325
(220) 2010.12.17
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MĂRCI
(210) 028331
(220) 2010.12.21
(730) GIRAMONDO S.R.L., MD
Str. Grenoble nr. 159/2, ap. 8,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; toate pentru produsele din clasa 06.
(531) CFE(5) 24.01.15; 26.07.19; 27.01.04; 27.05.12.

(210) 028332
(220) 2010.12.23
(730) TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 3/2011
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj.
(511) NCL(9)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi
magazine;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.01.04; 25.03.07; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 028334
(220) 2010.12.21
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

67

MD - BOPI 3/2011
(540)

TRADEMARKS
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;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase;

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 10.03.10; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 028337
(220) 2010.12.23
(730) COSTIN Nicolae, MD
MD-3739, Zubreşti, Străşeni, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.

(210) 028338
(220) 2010.12.23
(730) CRAMARENCO Iurie, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 168,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028339
(220) 2010.12.23
(730) Tymchik Vitaliy Ivanovich, UA
65023, 8/26 Dvoryanskaia str., Odessa,
Ucraina
(540)

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

MĂRCI
(210) 028341
(220) 2010.12.23
(730) Mitel Networks Corporation, CA
350 Legget Drive, Ottawa, Ontario K2K 2W7,
Canada
(540)

MD - BOPI 3/2011
(540)

(511) NCL(9)
09 - echipamente şi telecomunicaţie; hardware şi
software.

(210) 028342
(220) 2010.12.23
(730) Mitel Networks Corporation, CA
350 Legget Drive, Ottawa, Ontario K2K 2W7,
Canada
(540)

(591) Culori revendicate: oranj, alb, verde, albastru,
negru.
(511) NCL(9)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 01.03.16; 01.05.02; 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 29.01.15.

(210) 028347
(220) 2010.12.27
(730) ELECTROMOTOR - SERVICE S.R.L., MD
Str. Pădurii nr. 21, bloc 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(9)
09 - echipamente de telecomunicaţie; hardware şi
software.
(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.24; 26.03.02; 26.04.02;
27.01.25.

(210) 028346
(220) 2010.12.23
(730) CEBANU Valeriu, MD
Str. Valea Crucii nr. 22, ap. 72,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "SERVICE".
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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MD - BOPI 3/2011

TRADEMARKS

(210) 028348
(220) 2010.12.28
(730) PANIF-PROFIT S.R.L., societate
comercială, MD
Şos. Bucovinei nr. 39, ap. 2,
MD-4610, Edineţ, Republica Moldova
(540)

(210) 028352
(220) 2010.12.29
(730) DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512, Bulboaca,
Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 028349
(220) 2010.12.30
(730) ARCADA COMPANY S.A., societate
comercială, RO
Str. Brailei c/c Constructorilor
800375 GALAŢI, România
(540)

(210) 028354
(220) 2010.12.30
(730) MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale
S.A., bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb.
(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.02; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13.

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, galben, alb.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.03.01; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.15.
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(210) 028355
(220) 2010.12.24
(730) COSTANDACHI Gheorghe, MD
Str. Grenoble nr. 205, ap. 15,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2011
(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028357
(220) 2010.12.28
(730) RABUFA GROUP S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 65,
MD-2001, 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;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.13.10; 01.13.15; 26.04.01; 27.05.01.

(210) 028356
(220) 2010.12.28
(730) RABUFA GROUP S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 65,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.

(210) 028358
(220) 2010.12.30
(730) NUGA MEDICAL CO., LTD, KR
1642-10, Donghwa 3RI, Munmak-eup,
Wonju-si, Kangwon-do, Republica Coreea
(540)

(511) NCL(9)
03 - cosmetice;
10 - aparate şi maşini medicale;
35 - servicii comerciale de intermediere în domeniul produselor cosmetice; servicii comerciale
de intermediere în domeniul aparatelor şi maşinilor medicale; organizarea vânzărilor cu
cosmetice; organizarea vânzărilor cu aparate
şi maşini medicale; servicii de vânzări cu
amănuntul a produselor cosmetice; servicii de
vânzări cu amănuntul a aparatelor şi maşinilor
medicale; servicii de vânzări angro a produselor cosmetice; servicii de vânzări angro a aparatelor şi maşinilor medicale.

(210) 028359
(220) 2010.12.27
(730) BALEA Vitalie, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 29, bloc 1, ap. 44,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 3/2011
(540)

TRADEMARKS
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.07.02; 11.01.03; 11.01.04; 26.02.07;
26.02.08; 27.05.09; 29.01.14.

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;

(210) 028362
(220) 2010.12.28
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.01.25; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.12.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 028361
(220) 2010.12.28
(730) ASOCIAŢIA CULINARILOR CATERING
MOLDOVA, asociaţie obştească, MD
Calea Ieşilor nr. 55, bloc 2, ap. 58,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028363
(220) 2010.12.28
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
(591) Culori revendicate: roşu, galben, albastru,
auriu.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
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(210) 028365
(220) 2010.12.28
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fîntîni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 3/2011

(540)

(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;

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

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

(210) 028366
(220) 2010.12.28
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fîntîni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028367
(220) 2010.12.29
(730) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028368
(220) 2010.12.29
(730) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(210) 028369
(220) 2010.12.29
(730) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "banking".
(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

(210) 028370
(220) 2010.12.29
(730) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028371
(220) 2010.12.29
(730) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 3/2011
(540)

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

(210) 028372
(220) 2010.12.29
(730) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028373
(220) 2010.12.29
(730) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(210) 028378
(220) 2010.12.31
(730) Agan Chemical Manufacturers Ltd., IL
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,
Ashdod 77102, Israel
(540)

(511) NCL(9)
05 - pesticide şi erbicide.

(210) 028380
(220) 2011.01.03
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028374
(220) 2010.12.29
(730) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.

(210) 028381
(220) 2011.01.04
(730) SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

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

(210) 028383
(220) 2011.01.04
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2011
(511) NCL(9)
31 - produse agricole şi cereale, necuprinse în alte
clase; animale vii; alimente pentru animale;
albumine de uz alimentar, făină pentru animale, var pentru furaje, tărâţe, tărâţe furajere,
furaje pentru îngrăşarea animalelor, alge alimentare sau furajere, aditivi pentru furaje nu
de uz medical; rumegături comestibile pentru
animale, nisip parfumat pentru animale de
companie (aşternut); cereale furajere, furaje
pentru animale, furaje pentru animale de
companie, băuturi pentru animale de companie; hârtie cu nisip pentru animale de companie (aşternut), aşternut din turbă; făină de
peşte furajeră; făină de orez furajeră; produse
agricole pentru aşternutul animalelor, umplutor de igienă pentru toaleta pisicii.

(210) 028387
(220) 2011.01.10
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028386
(220) 2010.10.07
(730) SYNYTSYA Yuriy, UA
Str. Puhova, 144, ap. 38, CHERNIGIV,
14032, Ucraina
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, bleu,
roşu, gri.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 02.07.12; 02.09.01; 27.05.01; 27.05.09;
27.07.01; 29.01.15.
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MD - BOPI 3/2011
(210) 028388
(220) 2011.01.10
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: roşu, roşu-deschis, galben,
galben-deschis, verde, negru.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 05.05.13; 27.03.11; 27.05.09; 29.01.15.

(210) 028390
(220) 2011.01.11
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: violet, violet-deschis, galben, galben-deschis, alb, negru.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 05.05.04; 27.03.11; 27.05.09; 29.01.15.

(210) 028389
(220) 2011.01.10
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 26.02.07; 26.04.01; 26.04.02; 27.05.01;
29.01.12.
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MĂRCI
(210) 028393
(220) 2010.12.24
(730) LUCHIAN Ion, MD
Str. Răsăritului nr. 12,
MD-2082, Coloniţa, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

MD - BOPI 3/2011
(210) 028396
(220) 2011.01.10
(730) STICLĂMONT S.A., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 92, bloc 1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028395
(220) 2011.01.11
(730) AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., agenţie
agroindustrială, MD
Str. V. Alecsandri nr. 77,
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MARKET".
(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 14.09.01; 27.05.09.

(210) 028397
(220) 2011.01.10
(730) STICLĂMONT S.A., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 92, bloc 1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 26.04.02; 27.05.24.

(511) NCL(9)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;

77

MD - BOPI 3/2011
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 028399
(220) 2011.01.11
(730) KILIM S.A., societate comercială, MD
Str. Pobeda nr. 58,
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(531) CFE(5) 02.07.01; 09.07.01; 24.17.25; 26.02.07;
26.02.08; 27.05.09.

(210) 028420
(220) 2011.01.18
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, 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;

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028418
(220) 2011.01.14
(730) AUGUR PERLA S.A., MD
Str. A. Şciusev nr. 111,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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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) 28.05.00.

(210) 028422
(220) 2011.01.18
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, 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;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

MĂRCI
(210) 028429
(220) 2011.01.19
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) pe baza vinului materie primă din struguri de soi Muscat.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 028431
(220) 2011.01.11
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
03 - preparate pentru spălat, albit şi alte substanţe
pentru uz casnic; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nu
pentru uz personal; preparate pentru împrospătarea aerului şi lenjeriei.

(210) 028440
(220) 2011.01.20
(730) SANATA &CO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Bd. Traian nr. 7/2, ap. 14,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.

MD - BOPI 3/2011
(210) 028441
(220) 2011.01.20
(730) SANATA &CO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Bd. Traian nr. 7/2, ap. 14,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.

(210) 028446
(220) 2011.01.18
(730) Amgen Inc., US
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice.

(210) 028447
(220) 2011.01.18
(730) Amgen Inc., US
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice.
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MD - BOPI 3/2011
(210) 028449
(220) 2011.01.19
(730) GOMENIUC Rimma, MD
Str. V. Buzescu nr. 11, bloc A,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(9)
25 - şosete, ciorapi, colanţi.

(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de
magazine de firmă.

(210) 028450
(220) 2011.01.19
(730) CABACOVA Ludmila, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 23,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028455
(220) 2011.01.25
(730) LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028456
(220) 2011.01.12
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 028454
(220) 2011.01.19
(730) Gilfin S. p. A, IT
Via G. Leopardi 3/5, 46043 Castiglione D/S,
Mantova, Italia
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(210) 028457
(220) 2011.01.25
(730) MATIMCONS S.R.L., MD
Str. Nicolai Dimo nr. 1/1, ap. 47,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2011
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

(591) Culori revendicate: sur-pantone 5405 C, verde-pantone 376 C.
(511) NCL(9)
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de
firmă şi de magazine specializate.
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.11.01; 26.11.09; 27.05.01.

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12.

(210) 028458
(220) 2011.01.21
(730) AGARISTA AGRICOLA S.R.L., MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 35, ap. 10,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028460
(220) 2011.01.20
(730) CHOONGWAE CORPORATION, KR
416, Hanjin-ri, Songak-eup, Dangjin-gun,
Chungcheongnam-do, 343-823, Republica
Coreea
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice; substanţe folosite în cazuri de tulburare a metabolismului; substanţe pentru tratamentul leziunilor
fizice; substanţe de activizare a funcţiei celulare; substanţe cardiovasculare; preparate
pentru organoterapie, hemoglobină, hemodiluţie; plasmă de sânge; medicamente seroterapeutice; aminoacizi folosiţi în scopuri medicale.

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
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,

(210) 028463
(220) 2011.01.21
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 3/2011
(540)

TRADEMARKS
(210) 028475
(220) 2011.01.26
(730) San Impex International S.R.L., MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4/1, ap. 186,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 028470
(220) 2011.01.25
(730) TEHNO-AS GROUP S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 29/2, ap. 43,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 028471
(220) 2011.01.25
(730) TEHNO-AS GROUP S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 29/2, ap. 43,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
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(210) 028479
(220) 2011.01.25
(730) British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 028489
(220) 2011.01.26
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 028505
(220) 2011.01.28
(730) LKV-SERVICE S.R.L., MD
Şos. Chişinău nr. 4,
MD-3702, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

MD - BOPI 3/2011
(540)

(511) NCL(9)
09 - sisteme audio multimedia cu sisteme de navigare pentru vehicule; unităţi multimedia de
bază cu sisteme de navigare pentru vehicule.

(210) 028513
(220) 2011.01.28
(730) ARHDECON PRIM S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 55, ap. 67,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
35 - publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

(210) 028511
(220) 2011.01.27
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)

(511) NCL(9)
09 - audiosisteme multimedia pentru vehicule;
unităţi multimedia de bază pentru vehicule.

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

(210) 028514
(220) 2011.01.28
(730) ARHDECON PRIM S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 55, ap. 67,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028512
(220) 2011.01.27
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
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MD - BOPI 3/2011
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „TM”.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

TRADEMARKS
(210) 028528
(220) 2011.02.03
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.

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

(531) CFE(5) 27.05.13.

(210) 028525
(220) 2011.02.01
(730) BULAKHOV Dmitriy, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, ap. 31,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor.

(210) 028527
(220) 2011.02.03
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028529
(220) 2011.02.03
(730) APA-VIEŢII S.R.L., MD
Str. Golia nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 028536
(220) 2011.02.01
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts
Corporation), US
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - anticorpi terapeutici pentru uz în calitate de
agent antilimfocitar.
(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 028537
(220) 2011.02.01
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts
Corporation), US
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 3/2011
(591) Culori revendicate: negru, roşu.
(511) NCL(9)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12.

(511) NCL(9)
05 - anticorpi terapeutici pentru uz în calitate de
agent antilimfocitar.

(210) 028545
(220) 2011.02.02
(730) MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 028538
(220) 2011.02.01
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts
Corporation), US
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice pentru tratamentul
afecţiunilor cardiovasculare şi reducerea colesterolului.

(210) 028543
(220) 2011.02.02
(730) MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, roz-închis intens.
(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de
magazine de firmă şi /sau specializate;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

20602
2010.11.11
2019.09.01
025795
2009.09.01
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31,
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.22.

(511) NCL(9)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) fabricate
în Ucraina;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; toate serviciile se referă la produsele fabricate în
Ucraina.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

(511) NCL(9)
29 - fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;

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

20802
2010.12.27
2019.04.10
025216
2009.04.10
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

(540)

20684
2011.01.06
2019.05.05
025299
2009.05.05
INCOMLAC S.A., MD
Calea Ieşilor nr. 180,
MD-3114, Bălţi, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: galben, bej, caramel, alb,
cafeniu, verde.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, îngheţată "Plombir" cu
aromă de vanilie şi caramelă, cu topping de
caramelă, nuci şi glazură de ciocolată; miere,
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sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
(531) CFE(5) 05.07.06; 08.01.18; 08.01.19; 25.05.03;
26.01.18; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.15.

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

20803
2010.12.27
2019.04.10
025217
2009.04.10
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

MD - BOPI 3/2011
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

20804
2010.12.27
2019.04.10
025218
2009.04.10
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

(540)

(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu-închis, cafeniudeschis, galben, bej, alb, verde.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, îngheţată "Plombir" cu
ciocolată şi aromă de vanilie, cu topping de
ciocolată, cu nuci şi glazură de ciocolată; miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

(591) Culori revendicate: cafeniu-închis, cafeniudeschis, verde-închis, verde-deschis, alb,
galben, oranj.
(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, îngheţată cu ciocolată şi
aromă de fistic, cu topping de ciocolată, glazură de ciocolată, fistic, nuci; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 05.07.06; 08.01.18; 08.01.20; 25.05.03;
26.01.18; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.15.

(531) CFE(5) 05.07.06; 08.01.18; 08.01.20; 25.05.03;
26.01.18; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.15.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

20805
2010.12.27
2019.04.10
025219
2009.04.10
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

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

(540)

20893
2011.01.04
2019.02.13
024999
2009.02.13
2008726044
2008.08.13
RU
Otis Elevator Company, US
10 Farm Springs, Farmington, Connecticut
06032, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)
07 -

37 -

42 -

(591) Culori revendicate: roz, roşu-închis, roşudeschis, bej, alb, cafeniu, verde.
(511) NCL(9)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, îngheţată "Plombir" cu
aromă de căpşună şi vanilie, cu gem de căpşună, cu nuci şi glazură de ciocolată; miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
(531) CFE(5) 05.07.06; 05.07.08; 08.01.18; 25.05.03;
26.01.18; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.15.

(531)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(300)
(310)
(320)
(730)

NCL(9)
elevatoare, cu excepţia elevatoarelor agricole, escalatoare, ascensoare, alei mobile, mecanisme de deplasare, transportoare ce se referă la acestea şi piese pentru
toate produsele sus-menţionate;
instalarea, întreţinerea tehnică şi reparaţia
elevatoarelor, escalatoarelor, ascensoarelor, aleilor mobile, mecanismelor de deplasare, transportoarelor ce se referă la
acestea şi a pieselor pentru toate produsele sus-menţionate;
designul şi elaborarea elevatoarelor, escalatoarelor, ascensoarelor, aleilor mobile,
mecanismelor de deplasare, transportoarelor ce se referă la acestea şi a pieselor
pentru toate produsele sus-menţionate.
CFE(5) 28.05.00.

20894
2011.01.04
2019.02.13
025000
2009.02.13
2008726043
2008.08.13
RU
Otis Elevator Company, US
10 Farm Springs, Farmington, Connecticut
06032, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)
07 -
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37 -

42 -

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

se referă la acestea şi piese pentru toate
produsele sus-menţionate;
instalarea, întreţinerea tehnică şi reparaţia
elevatoarelor, escalatoarelor, ascensoarelor,
aleilor mobile, mecanismelor de deplasare,
transportoarelor ce se referă la acestea şi a
pieselor pentru toate produsele susmenţionate;
designul şi elaborarea elevatoarelor, escalatoarelor, ascensoarelor, aleilor mobile, mecanismelor de deplasare, transportoarelor ce
se referă la acestea şi a pieselor pentru toate produsele sus-menţionate.

20905
2010.12.30
2020.02.11
026750
2010.02.11
OPREA Iurie, MD
Str. Ialoveni nr. 2 A,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

MD - BOPI 3/2011
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roz-închis, rozdeschis, cenuşiu.
(511) NCL(9)
44 - servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.
(531) CFE(5) 05.13.07; 05.13.08; 05.13.25; 25.01.25;
25.07.08; 25.07.25; 25.12.25; 26.04.07; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.14.

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(591) Culori revendicate: roşu, albastru.
(511) NCL(9)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale.

20935
2011.01.10
2020.01.22
026547
2010.01.22
BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 24.17.25; 27.05.10; 29.01.12.

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

20929
2011.01.06
2019.09.21
025885
2009.09.21
GORBULI Oxana, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 141/2, ap. 15,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
32 - bere; ape minerale şi gazoase; băuturi cu
adaos de fructe, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe.

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

20940
2011.01.31
2019.07.10
025572
2009.07.10
GALUPA Dumitru, MD
Bd. Moscova nr. 8, ap. 33,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

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

20942
2011.01.20
2019.09.16
025868
2009.09.16
CAŞCAVAL Petru, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, bloc 2,
ap. 58, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

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

20941
2011.01.27
2019.06.30
025601
2009.06.30
ŢURCAN Ecaterina, MD
Str. Maria Tănase nr. 5,
MD-2008, 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;
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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.03.23; 02.03.25; 02.05.23; 02.05.25;
27.05.11.
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(511) NCL(9)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor în supermarketuri,
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii
prestate de supermarketuri, hipermarketuri,
buticuri şi magazine;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 18.01.01; 18.01.19; 18.01.23; 27.05.01;
27.05.08.

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

20945
2011.01.14
2019.08.17
025760
2009.08.17
2009705485
2009.03.19
RU
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court Block
B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, culoarea muştarului.
(511) NCL(9)
29 - chipsuri de cartofi, chipsuri de fructe, felii subţiri de fructe;
30 - chipsuri (preparate din cereale);

MD - BOPI 3/2011
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; sucuri de fructe şi băuturi din fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor; aperitive nealcoolice; ape, inclusiv
apă gazoasă; ape minerale, cu excepţia apelor
minerale de uz medical; apă Seltzer; apă carbogazoasă; apă de masă; cvas (băuturi nealcoolice); cocteiluri nealcoolice; limonade; lapte
de arahide (băuturi); băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi nealcoolice pe bază de
miere; băuturi pe bază de zer; băuturi din fructe; lapte de migdale (băuturi); nectare de fructe
cu pulpă; orjad; bere; prafuri pentru prepararea
băuturilor gazoase; sarsaparila (băutură nealcoolică); siropuri pentru limonade; siropuri pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; sucuri de
legume; sucuri de fructe; preparate pentru fabricarea apei gazoase; produse pentru fabricarea lichiorurilor; produse pentru fabricarea apei
minerale; produse pentru fabricarea băuturilor;
musturi; must de struguri; malţ de bere; must
de malţ; tablete pentru fabricarea băuturilor
gazoase; şerbeturi (băuturi); extracte din fructe
fără alcool; extracte din hamei pentru fabricarea berii; esenţe pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); aperitive;
arac; brandy; vinuri; vin din tescovină; whisky;
votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice cu conţinut de
fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţinute prin
distilare; hidromel; macerat de mentă; macerate amare; rom; sake; cidru; alcool din orez;
extracte alcoolice; extracte din fructe cu alcool;
esenţe alcoolice.
(531) CFE(5) 02.01.05; 02.01.16; 02.01.23; 24.17.04;
26.04.14; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în februarie 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(111)
Nr. înregistrării

(151)
Data
înregistrării

1

2

3

4

5

6

1

025958

2009.10.06

20432

2010.09.17

05

SmithKline Beecham Limited,
GB

1/2010

2

025964

2009.10.07

20433

2010.09.17

05

SmithKline Beecham Limited,
GB

1/2010

3

025965

2009.10.07

20434

2010.09.17

05

SmithKline Beecham Limited,
GB

1/2010

4

022208

2007.11.02

20460

2011.02.07

32,33

5

026093

2009.11.03

20528

2010.12.24

04

Exxon Mobil Corporation, US

2/2010

6

025795

2009.09.01

20602

2010.11.11

33,35

Nemiroff Intellectual Property
Establishment, LI

12/2009

7

026061

2009.11.03

20665

2011.01.14

33

European Drinks Import Export
S.A., întreprindere cu capital
străin, MD

1/2010

8

026537

2010.01.28

20676

2010.11.23

05

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation), US

3/2010

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7

(441)
Nr. BOPI

(442/450)
Nr. BOPI

8

9

Baltika Breweries, RU

6/2010

9

023652

2008.06.09

20682

2010.12.22

05,10

Berlin-Chemie AG, DE

12/2008

10

025299

2009.05.05

20684

2011.01.06

29,32

INCOMLAC S.A., MD

7/2009

11

026712

2010.02.05

20701

2011.01.14

32,33

BERKLEE CAPITAL S.A., NL

4/2010

32,33

Joint Stock Company "Brewing
union "Krasny Vostok - Solodovbeer", RU

6/2009

3/2011

3/2011

12

025072

2009.03.11

20737

2010.12.17

13

022929

2008.02.22

20801

2010.12.28

29

Zaklady Mięsne "MARKOWALICHNOWY" Sp. z o.o., PL

11/2008

14

025216

2009.04.10

20802

2010.12.27

30

SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD

6/2009

3/2011

15

025217

2009.04.10

20803

2010.12.27

30

SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD

6/2009

3/2011

16

025218

2009.04.10

20804

2010.12.27

30

SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD

6/2009

3/2011

17

025219

2009.04.10

20805

2010.12.27

30

SANDRILIONA S.R.L., societate comercială, MD

6/2009

3/2011

18

026606

2010.02.05

20817

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

19

026607

2010.02.05

20818

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

20

026609

2010.02.05

20819

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

21

026628

2010.02.05

20820

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

22

026631

2010.02.05

20821

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

23

026632

2010.02.05

20822

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

24

026668

2010.02.05

20823

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

25

026669

2010.02.05

20824

2010.12.24

05,10,35,

Rotapharm Limited, MD

5/2010

26

026670

2010.02.05

20825

2010.12.24

05,10,35,

Rotapharm Limited, MD

5/2010

Rotapharm Limited, MD

5/2010

ACTIAL Farmaceutica Lda., PT

6/2010

36,39,44
36,39,44
27

026671

2010.02.05

20826

2010.12.24

05,10,35,
36,39,44

28
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026762

2010.02.11

20827

2010.12.27

05

MĂRCI
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29

026486

2010.01.18

20839

2010.12.28

05

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE

4/2010

30

026487

2010.01.18

20840

2010.12.28

05

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE

4/2010

31

026664

2010.02.05

20841

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

32

026666

2010.02.05

20842

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

33

026667

2010.02.05

20843

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

34

026615

2010.02.05

20845

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

35

026629

2010.02.05

20846

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

36

026630

2010.02.05

20847

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

37

026634

2010.02.05

20848

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

38

026636

2010.02.05

20849

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

39

026638

2010.02.05

20850

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

40

026639

2010.02.05

20851

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

41

026640

2010.02.05

20852

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

42

026641

2010.02.05

20853

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

7

8

43

026642

2010.02.05

20854

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

44

026645

2010.02.05

20855

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

45

026646

2010.02.05

20856

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

46

026647

2010.02.05

20857

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

47

026648

2010.02.05

20858

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

48

026649

2010.02.05

20859

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

49

026809

2010.02.22

20860

2010.12.28

03,05

SODIC S.A. (Societe anonime),
CH

6/2010

50

026565

2010.04.02

20863

2010.12.29

25,35

ARGOS COM S.R.L., societate
comercială, MD

6/2010

51

026566

2010.04.02

20864

2010.12.29

25,35

ARGOS COM S.R.L., societate
comercială, MD

6/2010

52

026611

2010.02.05

20865

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

53

026612

2010.02.05

20866

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

54

026613

2010.02.05

20867

2010.12.24

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

55

026616

2010.02.05

20868

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

56

026618

2010.02.05

20869

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

57

026619

2010.02.05

20870

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

58

026620

2010.02.05

20871

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

59

026621

2010.02.05

20872

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

60

026622

2010.02.05

20874

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

61

026625

2010.02.05

20875

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

62

026626

2010.02.05

20876

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

63

026627

2010.02.05

20877

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

64

026643

2010.02.05

20878

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

65

026650

2010.02.05

20879

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

66

026651

2010.02.05

20880

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

67

026652

2010.02.05

20881

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

68

026654

2010.02.05

20882

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

69

026655

2010.02.05

20883

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

70

026656

2010.02.05

20884

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

71

026658

2010.02.05

20885

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

72

026659

2010.02.05

20886

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

73

026661

2010.02.05

20887

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

74

026662

2010.02.05

20888

2010.12.30

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

75

026663

2010.02.05

20889

2010.12.27

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

76

026754

2010.02.11

20890

2010.12.29

30

ZOLOTARIOV Andrei, MD

5/2010

9
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77

024319

2008.09.30

20891

2010.12.30

33

RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD

12/2008

78

024928

2009.01.30

20892

2011.01.10

01,05,31,

NUFARM GmbH & Co KG, AT

4/2009

79

024999

2009.02.13

20893

2011.01.04

07,37,42

Otis Elevator Company, US

5/2009

3/2011

80

025000

2009.02.13

20894

2011.01.04

07,37,42

Otis Elevator Company, US

5/2009

3/2011

81

025612

2009.07.16

20895

2010.12.27

33

DRĂGUŢANU Serghei, MD

11/2009

82

026534

2010.01.28

20900

2010.12.30

19,35

ARPELCOM S.R.L., MD

6/2010

83

026623

2010.02.05

20903

2011.01.10

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

84

026624

2010.02.05

20904

2011.01.10

05

Rotapharm Limited, MD

5/2010

85

026750

2010.02.11

20905

2010.12.30

44

OPREA Iurie, MD

4/2010

86

026756

2010.02.16

20906

2010.12.30

19,35

SUPRATEN S.A., MD

5/2010

87

026798

2010.02.19

20909

2010.12.30

07,37

Otis Elevator Company, US

6/2010

88

026799

2010.02.19

20910

2010.12.27

07,37

Otis Elevator Company, US

6/2010

89

026806

2010.02.26

20912

2010.12.30

16,41,42

Biblioteca Municipală

5/2010

90

026810

2010.02.24

20913

2010.12.27

29,30

91

026818

2010.02.18

20914

2010.12.30

21

92

026819

2010.03.05

20915

2010.12.27

93

026820

2010.03.05

20916

94

026821

2010.03.05

95

026822

96

7

8

9

35,42,44

3/2011

B.P. HASDEU, MD
TIAXIM GRUP S.R.L., MD

6/2010

GLOBAL CONQUISTADORS
S.A., PA

6/2010

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010

2010.12.27

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010

20917

2010.12.27

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010

2010.03.05

20918

2010.12.27

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010

026823

2010.03.05

20919

2010.12.27

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010
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026824

2010.03.05

20920

2010.12.27

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010

98

026825

2010.03.05

20921

2010.12.27

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010

99

026826

2010.03.05

20922

2010.12.27

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010

100

026827

2010.03.05

20923

2010.12.27

09,16,35,
38,41

MOLDCELL S.A., întreprindere
mixtă, MD

5/2010

101

026855

2010.03.02

20925

2011.01.10

19

OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD

6/2010

102

026857

2010.03.02

20926

2010.12.30

19

OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD

6/2010

35,44

GORBULI Oxana, MD

12/2009

32,35,41

RAŢĂ Ion, MD

6/2010

103

025885

2009.09.21

20929

2011.01.06

104

026787

2010.02.19

20930

2011.01.06

105

026850

2010.03.05

20931

2011.01.05

106

026444

2009.12.29

20933

2011.01.10

10

Abbott Medical Optics Inc., US

4/2010

107

026547

2010.01.22

20935

2011.01.10

32

BULAI Natalia, MD

4/2010

3/2011

108

025572

2009.07.10

20940

2011.01.31

11

GALUPA Dumitru, MD

11/2009

3/2011

109

025601

2009.06.30

20941

2011.01.27

29,30,35,
41,43

ŢURCAN Ecaterina, MD

10/2009

3/2011

110

025868

2009.09.16

20942

2011.01.20

12/2009

3/2011

111

026017

2009.10.16

20943

2011.01.13

29,30,43

GOLDEN BRANDS LIMITED,
CY

1/2010

112

026016

2009.10.16

20944

2011.01.13

29,30,43

GOLDEN BRANDS LIMITED,
CY

1/2010

3/2011

BUDURIN Mihai, MD

94

35,38,41,43 STANDARD-VIN PLUS S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

16,29,30,32, CAŞCAVAL Petru, MD
33,35,43

6/2010
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113

025760

2009.08.17

20945

2011.01.14

114

026051

2009.10.23

20946

2011.01.14

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

2/2010

115

026050

2009.10.23

20947

2011.01.14

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

2/2010

116

026703

2010.01.26

20948

2011.01.14

05

MEDANA PHARMA S.A., PL

4/2010

117

026704

2010.01.26

20949

2011.01.14

05

MEDANA PHARMA S.A., PL

4/2010

118

026900

2010.03.17

20950

2011.01.14

05,29,35

119

026946

2010.03.25

20951

2011.01.17

120

026948

2010.03.25

20952

121

025645

2009.07.23

122

026707

123

6

7

29,30,32,33 GOLDEN BRANDS LIMITED,
CY

8

9

11/2009

3/2011

Orhei-Vit S.A., MD

6/2010

12

HONDA MOTOR CO., LTD., JP

6/2010

2011.01.17

12

HONDA MOTOR CO., LTD., JP

6/2010

20953

2011.01.17

32

TRIFANIUC Evghenii, MD

11/2009

2010.01.28

20954

2011.01.17

30

Wm. WRIGLEY Jr. Company,
US

4/2010

026730

2010.02.09

20955

2011.01.17

05

4/2010

124

026150

2009.11.11

20959

2011.01.18

01,09,42

125

026587

2010.04.08

20960

2011.01.18

39

126

026672

2010.02.09

20961

2011.01.18

06

Bristol-Myers Squibb Company,
US
NALCO COMPANY,
(a corporation organized and
exiting under the laws of the
state of Delaware), US
DELTA AIR LINES, INC.,
a Delaware corporation, US
VITASBENEFIC S.R.L., MD

4/2010

127

026673

2010.02.09

20962

2011.01.18

06

VITASBENEFIC S.R.L., MD

4/2010

128

026674

2010.02.09

20963

2011.01.18

06

VITASBENEFIC S.R.L., MD

4/2010

129

026675

2010.02.09

20964

2011.01.18

06

VITASBENEFIC S.R.L., MD

4/2010

130

026676

2010.02.09

20965

2011.01.18

06

VITASBENEFIC S.R.L., MD

4/2010

131

026683

2010.02.09

20966

2011.01.18

06,35

VITASBENEFIC S.R.L., MD

4/2010

132

026590

2010.04.15

20967

2011.01.17

17,35

ZERGHES S.R.L., MD

7/2010

133

026880

2010.03.12

21084

2011.02.14

33

KVINT, societate pe acţiuni
de tip închis, fabrică de vinuri
şi coniacuri din Tiraspol, MD

8/2010

134

027100

2010.05.05

21094

2011.02.15

03,35

ELITCHIM S.R.L., MD

7/2010

135

027102

2010.05.05

21095

2011.02.15

03,35

ELITCHIM S.R.L., MD

7/2010

2/2010

6/2010
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V
Design industrial / Industrial design

P

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

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

L

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

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

Numărul certificatului
Certificate number

(15)

Data înregistrării

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

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

Data de depozit
Filing date of deposit

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

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

Data de depozit a cererii prioritare
Filing date of priority application

(33)

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

(43)

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

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

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

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

(54)

Indicarea produsului
Indication of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Representation of industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of attorney

(80)

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate
Applications for the registration of the published industrial designs
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare (semestrial)
List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the
numerical index (half-yearly)
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor
CIDMI (semestrial)
List of published applications for the registration of the industrial designs, grouped in accordance with the
ICID classes (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
List of registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
(semestrial)
List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
List of withdrawn industrial designs
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
List of rejected industrial designs
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued industrial design certificates
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în
ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în
ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID
classes (monthly, half-yearly)
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale
List of owners forfeited of rights through non-payment of the issuance fee for the industrial design
registration certificates
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a
expirat (inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates

100

DESIGN

MD - BOPI 3/2011

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

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării
acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform
Clasificării de la Locarno.
ny person concerned may, 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 those applications in BOPI.

A

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01; 11-02
f 2010 0103
2010.12.22
1

(71)(72) PANUŞ Grigore, MD
Str. Armenească nr. 30, ap. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(54) Decoraţie pentru sticle

(55)

1.1

1.2

1.3

102

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

MD - BOPI 3/2011

LOC (9) Cl. 09-01
f 2011 0001
2011.01.06
1

(71)(72) CIBIZOV Denis, MD
Str. Botanica Veche nr. 15,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(74) COTRUŢA Leonid
(54) Butelie

(55)

1.1

1.2
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-03
f 2010 0094
2010.11.08
4

(71)(72) ŞOILIŢÎ Grigore, MD
Str. Golia nr. 12,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(74) COTRUŢA Leonid
(54) Lăzi

(55)

1.1

1.2

1.3

104

DESIGN

MD - BOPI 3/2011

(21) f 2010 0094

1.4

1.5

2.1

2.2

105

MD - BOPI 3/2011

DESIGN

(21) f 2010 0094

2.3

3.1

3.2

3.3

106

DESIGN

MD - BOPI 3/2011

(21) f 2010 0094

3.4

4.1

4.2

4.3
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DESIGN

(21) f 2010 0094

4.4

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

LOC (9) Cl. 09-05
f 2010 0102
2010.12.17
12

(71)(72) UZUN Valentina, MD
Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(74) MARGINE Ion
(54) Ambalaje

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

1

108

2

DESIGN
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(21) f 2010 0102

3

4

5

6

7

8

109
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DESIGN

(21) f 2010 0102

9

10

11

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

LOC (9) Cl. 19-08
f 2010 0096
2010.11.19
2
Culori revendicate: modelul 1 – cafeniu, alb;
modelul 2 – negru, cafeniu, roşu, gri, opacvişiniu, opac-alb, alb.

12

(71)(72) ALIOHIN Oleg, MD
Bd. Renaşterii nr. 16, ap. 35,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(74) CIUBUC Iulia
(54) Element decorativ pentru etichete, set de
etichete

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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DESIGN
(21)
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f 2010 0096

1

2.1

2.2
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(21)

DESIGN

f 2010 0096

2.3

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

LOC (9) Cl. 20-03
f 2011 0003
2011.01.18
1
Culori revendicate: sur, verde, turcoaz.

(71)

(54)

AMOFARM S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 128,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Panou luminiscent

(55)

112

1.1

1.2

1.3

1.4

DESIGN
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(21) f 2011 0003

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
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DESIGN

(21) f 2011 0003

114

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

DESIGN

MD - BOPI 3/2011

(21) f 2011 0003

1.17
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DESIGN

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

(15)
(11)
Nr.
Data
certi- înregistrării
ficatului

(18)
Valabilitate

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale (nr. desenului şi
modelului
industrial)
8

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

9

10

1

INTERTEXT T&C S.R.L.,
MD
Str. Potîrnichii nr. 5,
MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova
FRIPTU Ion, MD
Str. Pietrarilor nr. 8,
bloc 1, ap. 20,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
CEBAN Gabriel, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 72,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
VLADOVLAD S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
DWT DEUTSCHE
WASSERTECHNOLOGIEN GMBH, DE
Hansaallee 162, 60320
Frankfurt, Germania
LIMITED LIABILITY
COMPANY "LIGHTING
TECHNOLOGIES
PRODUCTION", RU
Magistralnaya Street 11a,
Ryazan 390010, Federaţia
Rusă
LIMITED LIABILITY
COMPANY "LIGHTING
TECHNOLOGIES
PRODUCTION", RU
Magistralnaya Street 11a,
Ryazan 390010, Federaţia
Rusă

9/2010

1
1

2
1301

3
4
2011.02.23 2015.06.23

5
6
7
f 2010 0068 2010.06.23 11-05

2

1302

2011.02.02 2015.07.09

f 2010 0070 2010.07.09 12-06

2

3

1303

2011.02.11 2015.05.21

f 2010 0060 2010.05.21 19-08

1

4

1304

2011.02.11 2015.06.21

f 2010 0067 2010.06.21 19-08

8

5

1305

2011.02.16 2015.03.03

f 2010 0026 2010.03.03 23-01

1

6

1306

2011.02.23 2015.06.15

f 2010 0065 2010.06.15 26-05

1

7

1307

2011.02.23 2015.06.17

f 2010 0066 2010.06.17 26-05

3

116

(43)
Nr.
BOPI

9/2010

9/2010

9/2010

6/2010

9/2010

9/2010
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(51)
Clase

1

(11)
Nr.
certificatului
2

(21)
Nr.
de depozit
4

(22)
Data
de depozit
5

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
6

1

1274

f 2010 0032

2010.03.16

3

UNIXONE S.R.L., MD

1275

09-01,
07
09-01

2
3

f 2010 0042

2010.03.26

1

BESCHIERU Radu, MD

1276

09-03

f 2009 0057

2009.09.03

8

4

1277

09-03

f 2010 0029

2010.03.10

4

J.N.N. - GRUP, SOCIETATE
CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ, MD
RÎUL VECHI, SOCIETATE
CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ, MD

5

1278

09-07

f 2010 0027

2010.03.09

2

PRIORITY CLUB INC., VG

6

1279

11-02

f 2010 0030

2010.03.12

12

MUDREA Andrei, MD

7

1280

19-08

f 2010 0023

2010.03.02

29

OVTEBLIZ S.R.L., FIRMĂ, MD

8

1281

19-08

f 2010 0031

2010.03.16

3

UNIXONE S.R.L., MD

9

1282

32-00

f 2010 0036

2010.03.19

1

SULTAN Cristina, MD

3

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

7

8
12/2010
12/2010
12/2010

12/2010

12/2010
12/2010
12/2010
12/2010
12/2010
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

1
1

2
268

3
2015.09.27

4
f 2000 0084

5
2000.09.27

2

336

2015.12.25

f 2001 0009

2000.12.25

3

923

2016.02.07

f 2006 0015

2006.02.07

4

924

2016.02.14

f 2006 0021

2006.02.14

5

931

2016.02.14

f 2006 0020

2006.02.14

6

937

2016.04.17

f 2006 0048

2006.04.17

7

966

2016.02.02

f 2006 0013

2006.02.02

118

(51)
Clase

(28)(20)
(73)
Nr. de desene
Titularul şi adresa,
şi modele
cod ST.3 OMPI
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)
6
7
8
"PROCOMERŢ-C.A.G."
11-05
2
S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun, nr. 85,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
"PROCOMERŢ-C.A.G."
11-05
1
S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun, nr. 85,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
INVINTORG S.R.L., MD
09-01
1
Str. Cozeriuca nr. 20,
MD-3805, Comrat,
UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
SAVERGLASS, FR
09-01
1
3 rue de la Gare, 60960
FEUQUIERES, Franţa
10 (1,2,3,4,5,6,7, ORHEI-VIT S.A., MD
19-08
8,9, 11)
Str. Stejarilor nr. 20,
MD-3500, Orhei,
Republica Moldova
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
09-01
4
NESTLÉ S.A., CH
1800 VEVEY, Elveţia
ART GRUP BRIVET S.R.L.,
09-01, 03
2
SOCIETATE COMERCIALĂ,
MD
Str. Nadejda Russo nr. 7,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

(44)(45)
Nr.
BOPI

9
1/2001
9/2001

9/2001
5/2002

11/2006
7/2007

11/2006
7/2007
11/2006
7/2007

12/2006
8/2007
3/2007
11/2007
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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

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(23)(30)
Prioritate

(28)(20)
(18)
Nr. IDB
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)

1

2

3

4

5

6

7

1

DM/073375

2010.03.25

COMPAGNIE
DES MONTRES
MARVIN SA
(MARVIN WATCH
CO LTD), CH

Cronografe; ceasuri /
Chronographs;
watches /
Chronographes;
montres

10-02

5

2015.03.25 8/2010

STAMATI MIHAIL,
MD

Bancă / Bench /
Banc

06-01

1

2015.03.23 8/2010

CHOPARD
INTERNATIONAL
SA, CH

27

2015.03.20 8/2010

SONY
OVERSEAS SA,
CH

Ceasuri; cronograf,
10-02, 07
jante de ceas;
cadrane; suport
pentru ceas cu fixare
pe brăţară; brăţări;
ceas de mână /
Watches;
chronograph; watch
rims; dials; support
for watch with
fastener on the
bracelet; bracelets;
wristwatch /
Montres;
chronographe;
lunettes de montres;
cadrans; support de
montre avec attache
au bracelet;
bracelets; montrebracelet
Acumulator /
13-02
Rechargeable battery /
Batterie rechargeable

1

2015.02.26 8/2010

GREEN
ELECTRONIC
GMBH, CH

Panou solar / Solar
panel / Panneau
solaire

1

2015.07.19 8/2010

2010.03.18,
Baselworld
Salon
Mondial de
l'Horlogerie
et de la
Bijouterie
2010, Bâle,
CH
2

DM/073399

2010.03.23

8

9

2010.01.27,
MOLDEXPO,
Chişinău,
MD
3

DM/073401

2010.03.20
2010.03.18,
Baselworld
Salon
Mondial de
l'Horlogerie
et de la
Bijouterie
2010, Bâle,
CH

4

DM/073886

2010.02.26
2010.01.06,
2010-000252,
JP

5

DM/074021

2010.07.19

13-02
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului
industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
(51)
Clase

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

06-01

DM/073399

2010.03.23

4
STAMATI MIHAIL,
MD

5

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

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

6

7

8

Bancă / Bench / Banc

1

2015.03.23

8/2010

Cronografe; ceasuri /
Chronographs; watches /
Chronographes; montres

5

2015.03.25

8/2010

Ceasuri; cronograf,
jante de ceas;
cadrane; suport pentru
ceas cu fixare pe
brăţară; brăţări; ceas
de mână / Watches;
chronograph; watch
rims; dials; support for
watch with fastener on
the bracelet; bracelets;
wristwatch / Montres;
chronographe;
lunettes de montres;
cadrans; support de
montre avec attache
au bracelet; bracelets;
montre-bracelet
Acumulator /
Rechargeable battery /
Batterie rechargeable

27

2015.03.20

8/2010

1

2015.02.26

8/2010

Panou solar / Solar
panel / Panneau solaire

1

2015.07.19

8/2010

2010.01.27,
MOLDEXPO,
Chişinău, MD
10-02

DM/073375

10-02,
07

DM/073401

COMPAGNIE DES
MONTRES MARVIN
SA (MARVIN
2010.03.18,
WATCH CO LTD),
Baselworld
Salon Mondial CH
de
l'Horlogerie
et de la
Bijouterie
2010, Bâle,
CH
2010.03.25

2010.03.20
2010.03.18,
Baselworld
Salon Mondial
de
l'Horlogerie
et de la
Bijouterie
2010, Bâle,
CH

13-02

DM/073886

2010.02.26

CHOPARD
INTERNATIONAL
SA, CH

SONY OVERSEAS
SA, CH

2010.01.06,
2010-000252,
JP
13-02
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2010.07.19

GREEN
ELECTRONIC
GMBH, CH
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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

3

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1

2

4

5

6

7

1

DM/052976

ROBERT BOSCH GMBH, DE

16

2015.08.11(2R)

4/2001

8/2010

2

DM/053741

ROBERT BOSCH GMBH, DE

4

2015.08.11(2R)

6/2001

8/2010

3

DM/054208

ERCO GMBH, DE

2

2015.09.04(2R)

7/2001

8/2010

4

DM/066906

ROLEX SA, CH

12

2015.08.12(1R)

6/2006

8/2010

5

DM/066915

MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, TR

16

2015.08.17(1R)

1/2006

8/2010

6

DM/066932

FERRARI S.P.A., IT

2

2015.08.22(1R)

7/2007

8/2010

7

DM/066933

FERRARI S.P.A., IT

2

2015.08.22(1R)

7/2007

8/2010

8

DM/067203

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

7

2015.11.23(1R)

9/2006

8/2010

9

DM/067222

ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
DE

5

2015.08.29(1R)

6/2006

8/2010

10

DM/067286

FERRARI S.P.A., IT

1

2015.08.29(1R)

8/2006

8/2010

11

DM/067287

FERRARI S.P.A., IT

1

2015.08.29(1R)

8/2006

8/2010

12

DM/067300

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

21

2015.11.23(1R)

9/2006

8/2010
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

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

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

I

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

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

OPI

Nr. depozit

1
1

2
Marcă

3
000720

Nr. titlului
de
protecţie
4
R 143

2

Marcă

000567

3

Marcă

4

Nr.

Date iniţiale

BOPI
5
7/1994

6
(730)
41 Cedar Avenue Hamilton 5-24,
Bermude

R 200

6/1994
7/1994
1/2001
2/2001
2/2011

009722

8308

6/2001
11/2001

Marcă

009163

R 8376

10/2000
12/2001
2/2011

5

Mărci

009850
010276

8786
8796

3/2002
8/2002
2/2011

(730)
THE RYVITA COMPANY
LIMITED, GB
Weston Centre, 10 Grosvenor
Street, London W1K 4QY,
Regatul Unit
(730)
Galas S.A., companie
de asigurare, MD
Bd. Moscova nr. 3,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Întreprinderea Mixtă "M.C.F.ENGROS", S.R.L., MD
Str. Dosoftei, nr. 156,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Stadthausgasse 27, 8200
Schaffhausen, Elveţia

6

Mărci

009974

9449

1/2003
6/2003

009975

9450

1/2003
6/2003

013600

11840

10/2004
3/2005

7

8

9

10

11

124

Marcă

Mărci

Mărci

Desene /
modele
industriale

Desen /
model
industrial

Date modificate

017855

13582

12/2005
5/2006

017856

13583

12/2005
5/2006

017441

14313

7/2006
12/2006

017444

14316

f 2000 0084

268

7/2006
12/2006
1/2001
9/2001
3/2006

f 2001 0009

336

f 2005 0120

902

9/2001
6/2002
2/2006
10/2006
6/2007

(730)
MEDIAPRO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
OBI Bau-und Heimwerkermärkte
GmbH & Co. Franchise Center
KG, DE
42929 Wermelskirchen, AlbertEinstein-Straße 7-9, POB 1270,
Germania
(730)
IUTIVAL GRUP S.R.L., MD

7
(730)
Canon's Court, 22 Victoria
Street, Hamilton HM 12,
Bermude
(730)
THE JORDANS & RYVITA
COMPANY LIMITED, GB
Weston Centre, 10 Grosvenor
Street, London W1K 4QY,
Regatul Unit
(730)
Compania de Asigurare
"GALAS" S.A., MD
Str. Alexandru Diordiţa nr. 2,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
"M.C.F.-ENGROS", S.R.L.,
MD
Str. Ismail, 112/1,
MD-2023, mun. Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Industrieplatz 3, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Elveţia
(730)
Întreprinderea Mixtă "PRO
DIGITAL" S.R.L., MD
Str. Petru Maior, nr. 7,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
OBI GmbH & Co. Deutschland
KG, DE

(73)
PROCOMERŢ-C.A.G., S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Albişoara nr. 84, bloc 3, ap. 32,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

42929 Wermelskirchen,
Albert-Einstein-Straße 7-9,
Germania
(730)
Societatea Comercială
"IMTUTEX" S.R.L., MD
Str. 31 August, 133,
MD-4801, or. Criuleni,
Republica Moldova
(730)
CADBURY FRANCE, FR
143 Boulevard Romain
Rolland, 75685 Paris Cedex 14,
Franţa
(73)
"PROCOMERŢ-C.A.G." S.R.L.,
MD
Str. Alexandru cel Bun, 85,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(73)
PLUS ASCONI S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 84,
MD-6827, Suruceni,
Ialoveni, Republica Moldova

(73)
"EVER VIN" S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 84,
MD-6827, Suruceni, Ialoveni,
Republica Moldova

Str-la Florării 2 nr. 1, ap. 60,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Cadbury France S.A.S., FR
11, rue de la Vanne, 92120
Montrouge, Franţa
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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

1
1

2
Marcă

3
014368
2004.03.12

4
12127

5
11/2004
5/2005

2

Mărci

020698
2007.02.16

16436

1/2008
6/2008

020699
2007.02.16

16437

1/2008
6/2008

020701
2007.02.16
022539
2008.01.11

16439

1/2008
6/2008
1/2009
9/2010

012577
2003.02.28

10345

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

4

Marcă

-

10/2003
4/2004
4/2010
8/2010

5

Marcă

017110
2005.06.06

13143

9/2005
2/2006

6

Cerere de
înregistrare
a mărcii

026584
2010.04.08

-

7/2010

Date despre cedent

6
Meridian Group Services
Limited, VG
Akara Bldg,
24 De Castro Street,
Wickhams Cay I, Road
Town, Tortola, Insulele
Virgine Britanice
INTERNATIONAL
TOBACCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. C. Negruzzi nr. 99 A,
MD-3500, Orhei,
Republica Moldova

ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu
Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
TARAS Lilia, MD
Str. Decebal nr. 11,
MD-2093, Grătieşti,
Chişinău,
Republica Moldova
TARAS Lilia, MD
Str. Decebal nr. 11,
MD-2093, Grătieşti,
Chişinău,
Republica Moldova

Date despre cesionar

7
Nichefinder (S'pore)
PTE Ltd, SG
12 04 Sim Lim Tower,
10 Jalan Besar,
Singapore 208787,
Singapore
ŢURCAN Oleg, MD

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1581
2011.02.02

1582
2011.02.03

Str. Vasile Alecsandri
nr. 107, ap. 3,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
PRODUSE DE FAMILIE S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 31-A,
MD-2001, mun. Chişinău,
Republica Moldova
NECHITAILO
Svyatoslav I., UA
Str. Zanikoveţkoi 4,
ap. 27, 01001, Kiev,
Ucraina

1583
2011.02.04

S.C. "Nilitax" S.R.L., MD
Str. Decebal nr. 11,
MD-2093, Grătieşti,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
"Ravilinix" S.R.L., MD
Str. Decebal nr. 11,
MD-2093, Grătieşti,
mun. Chişinău,
Republica Moldova

1587
2011.02.17

1584
2011.02.04

1589
2011.02.18

Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat,
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1

OPI

2
Marcă
naţională

Nr. titlului
de
protecţie
3
R 8180

Nr.
BOPI

Licenţiator

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de licenţă

4
4/2001
9/2001
6/2005
12/2005
11/2010

5
(730)
HORN S.R.L., firmă
comercială de producţie, MD
Str. Transnistriei nr. 16,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

6
(791)
Combinatul de articole
din carton S.A., MD

7
1. Licenţă neexclusivă.
2. Termenul de acţiune al contractului –
de la 08.12.2010
până la 16.10.2020.
3. Teritoriul de acţiune – Republica
Moldova.

Str. Transnistria nr. 16,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
1585
2011.02.07
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1
2

3

2
Marcă
internaţională

Mărci
naţionale

Marcă
internaţională

126

3
945123

R 1155

4
-

3/1995
3/2001
7/2001
10/2005
7/2010
12/2010

R 1531

1/1995
6/1995
12/2004
10/2005
12/2010
1/2011

R 3366

3/1996
4/2005
10/2005
12/2010
1/2011

R 3384

3/1996
10/2005
1/2006
8/2010
12/2010
1/2011

R 3385

3/1996
10/2005
1/2006
8/2010
12/2010
1/2011

R 3386

3/1995
4/2005
10/2005
12/2010
1/2011

R 3387

3/1996
3/2003
5/2005
8/2005
1/2006
6/2010
7/2010
1/2011

817204

-

5
(730)
Dipaka Trading Limited, CY
Michail Kasialou, 8,
Kato Polemidia, CY4150 Limassol, Cipru

6
(791)
JSC „Nizhpharm”, RU

(730)
CHIVAS HOLDINGS
(IP) LIMITED, GB

(791)
CHIVAS BROTHERS
LIMITED, GB

111-113 Renfrew
Road, Paisley, PA3
4DY, Scotland,
Regatul Unit

111/113 Renfrew
Road, Paisley,
Renfrewshire, PA3
4DY, Scotland,
Regatul Unit

Salganskaya str., 7,
GSP-459, Nizhny
Novgorod 603950,
Federeaţia Rusă

7
1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul de acţiune al contractului –
perioada de valabilitate a mărcii.
3. Teritoriul de acţiune – Republica
Moldova.
1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul de acţiune al contractului –
până la expirarea
valabilităţii mărcii,
termenul de valabilitate al contractului
fiind considerat prelungit odată cu reînnoirea înregistrării
mărcii, dar care nu
va depăşi 25 de ani
de la data de
30.06.2004.
3. Teritoriul de acţiune – Republica
Moldova

8
1588
2011.02.18

1590
2011.02.18
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KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului,
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008
(cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform
normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14
15

16
17
18
19
20

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
MOROZOV Veaceslav, MD
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN FABRICA
DE VINURI ŞI CONIACURI "ZOLOTOI AIST" S.R.L., MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD
SECTORUL DE MONTAJ ELECTRIC, COOPERATIVĂ
DE PRODUCŢIE, MD
ŞIŞIANU Sergiu, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
NICHIŞOV Artur, MD
CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI
DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A REPUBLICII MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
CEPOIDA Petru, MD
CEPOIDA Petru, MD
CEPOIDA Petru, MD
DANILEICO Ivan, MD;
SLIUSARENCO Valentin, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

3
1069
1928

4
96-0229
a 2001 0252

5
1996.08.30
2001.08.02

Data
încetării
valabilităţii
6
2010.08.30
2010.08.02

2206

a 2002 0216

2002.08.23

2010.08.23

2252

a 2002 0217

2002.08.23

2010.08.23

2275

a 2002 0215

2002.08.30

2010.08.30

2859
2955
2982

a 2004 0198
a 2005 0218
a 2005 0231

2004.08.12
2005.08.01
2005.08.10

2010.08.12
2010.08.01
2010.08.10

3018

a 2005 0229

2005.08.10

2010.08.10

3038

a 2005 0230

2005.08.10

2010.08.10

3060

a 2005 0232

2005.08.10

2010.08.10

3086

a 2005 0233

2005.08.10

2010.08.10

3088

a 2005 0234

2005.08.10

2010.08.10

3322
3330

a 2004 0203
a 2005 0228

2004.08.18
2005.08.09

2010.08.18
2010.08.09

3386

a 2005 0217

2005.08.01

2010.08.01

3795
3828
3881
3893

a 2007 0234
a 2007 0235
a 2007 0236
a 2008 0223

2007.08.30
2007.08.30
2007.08.30
2008.08.18

2010.08.30
2010.08.30
2010.08.30
2010.08.18
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul
de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform
normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1

2
3

4

5
6
7
8

9

10
11

12

13

14
15
16

17
18

128

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
COZMA Gheorghii, MD;
KORAC Anatolii, UA;
MASANSCAIA Natalia, MD
OLARI Petru, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI
ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,
MD;
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI
ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,
MD;
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
ERLIH Mihail, MD;
CEREŞ Vladimir, MD
ERLIH Mihail, MD;
CEREŞ Vladimir, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet
3
987

(21) Nr.
depozit
4
97-0224

(22) Data
depozit
5
1997.08.07

Data încetării
valabilităţii
6
2009.08.07

1487
2377

99-0233
a 2003 0231

1999.09.06
2003.09.18

2009.09.06
2009.09.18

2444

a 2003 0232

2003.09.18

2009.09.18

2496

a 2003 0198

2003.08.05

2009.08.05

2665

a 2004 0240

2004.09.24

2009.09.24

2698

a 2004 0239

2004.09.24

2009.09.24

2747

a 2004 0228

2004.09.16

2009.09.16

2760

a 2004 0225

2004.09.15

2009.09.15

2783

a 2004 0236

2004.09.21

2009.09.21

2790

a 2004 0193

2004.08.04

2009.08.04

2794

a 2004 0210

2004.09.08

2009.09.08

2795

a 2004 0221

2004.09.15

2009.09.15

2799

a 2004 0232

2004.09.20

2009.09.20

2806

a 2004 0234

2004.09.20

2009.09.20

2818

a 2004 0224

2004.09.15

2009.09.15

2828

a 2004 0231

2004.09.20

2009.09.20

2837

a 2004 0229

2004.09.16

2009.09.16
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1
19
20
21
22
23

24

25

26

27
28
29
30

31

32
33
34
35
36

37

2
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD;
GLASS CONTAINER COMPANY S.A., MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD;
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
GUMENIUC Aureliu, MD
GUMENIUC Aureliu, MD
ŞIŞIANU Sergiu, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
S.C.PYROINVEST S.A. 49/A, Gheorghe Doja
Street, RO
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
MUNTEANU Liuba, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
ŞANDRU Serghei, MD

3
2851

4
a 2004 0199

5
2004.08.12

6
2009.08.12

2861

a 2004 0233

2004.09.20

2009.09.20

2912

a 2004 0213

2004.09.08

2009.09.08

2913

a 2004 0212

2004.09.08

2009.09.08

2940

a 2004 0223

2004.09.15

2009.09.15

2979

a 2004 0211

2004.09.08

2009.09.08

2984

a 2004 0230

2004.09.20

2009.09.20

2986

a 2004 0222

2004.09.15

2009.09.15

3027
3028
3029
3042

a 2005 0263
a 2005 0264
a 2004 0208
a 2004 0202

2005.09.12
2005.09.12
2004.09.06
2004.08.09

2009.09.12
2009.09.12
2009.09.06
2009.08.09

3087

a 2004 0219

2004.09.13

2009.09.13

3329
3343

a 2004 0216
a 2006 0098

2004.09.09
2004.08.23

2009.09.09
2009.08.23

3353
3479
3491

a 2004 0217
a 2007 0232
a 2004 0207

2004.09.09
2007.08.24
2004.09.06

2009.09.09
2009.08.24
2009.09.06

3528

a 2007 0261

2007.09.28

2009.09.28
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NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului,
data depozitului, numele sau denumirea titularului, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1

(11)
Nr. brevet
2
3813

(22)
Data depozit
3
2008.03.18

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
4
MACIUCA Mihai, MD

Data încetării
valabilităţii
5
2010.03.18

MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare a certificatului
de înregistrare, conform pct. 70 din Regulamentul provizoriu
cu privire la protecţia proprietăţii industriale
în Republica Moldova, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 456 din 26.07.1993
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1

130

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
2
SRIBNÎI Vitalii, UA;
SÎDORA Anatolii, UA

(11)
Nr. certificat
3
159

(21)
Nr. depozit
4
u 2006 0013

(22)
Data depozit
5
2006.08.23

Data încetării
valabilităţii
6
2010.08.23

MD - BOPI 3/2011

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

(210)
Nr. de depozit
2
027507

(220)
Data de depozit
3
2010.07.23

Data retragerii

Nr. BOPI

4
2011.02.07

5
10/2010

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46
din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr. de depozit

(220)
Data de depozit

Data retragerii

Nr. BOPI

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
023956
024151
024945
025049
025210
025518
025664
025724
025737
025745
025748
025821
025845
025867

3
2008.08.08
2008.08.25
2009.02.12
2009.02.25
2009.04.10
2009.06.17
2009.07.31
2009.08.07
2009.08.11
2009.08.12
2009.08.12
2009.09.04
2009.09.17
2009.09.29

4
2011.02.01
2011.02.01
2011.02.01
2011.02.17
2011.02.24
2011.02.03
2011.02.03
2011.02.03
2011.02.17
2011.02.17
2011.02.17
2011.02.24
2011.02.21
2011.02.24

5
3/2009
1/2009
11/2009
5/2009
6/2009
11/2009
10/2009
11/2009
11/2009
11/2009
11/2009
12/2009
12/2009
12/2009
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Numărul de
depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 258

3
001324

4
MAGIC-DOOR

5
2010.07.02

2

7952

009448

VINORUM
DESERT

2010.07.03

3

7957

009465

4

7963

009471

ENCORE

2010.07.04

5

7965

009479

OPORIA

2010.07.13

6

7966

009480

ABRATEL

2010.07.13

7

8015

009472

ANGELFIRE

2010.07.05

8

8018

009481

TAPREA

2010.07.13

9

8022

009515

TRIFEŞTI

2010.07.27

10

8023

009517

OPTINEX

2010.07.31

11

8024

009518

AVE

2010.07.25

12

8025

009520

ZENDRA

2010.07.28

13

8026

009522

HOTBOT

2010.08.04

6
THE STANLEY WORKS, corporaţia statului Connecticut, US
1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06050, Statele Unite ale Americii
Vinăria-Bardar S.A., fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Chişinău,
Republica Moldova
OLNAVI ENTERPRISES LIMITED, CY
25, Spyrou Araouzou Street, Berengaria
Building, 2nd floor, Limassol, Cipru
FORD MOTOR COMPANY, US
The American Road, Dearborn,
Michigan 48121,
Statele Unite ale Americii
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut, US
Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut, US
Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
Lycos, Inc., corporaţie din statul Virginia,
US
100 Fifth Avenue, Waltham,
Massachusetts 02451,
Statele Unite ale Americii
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut, US
Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
TRIFEŞTI S.A., întreprindere mixtă, MD
MD-3915, Bucuria, Cahul,
Republica Moldova
Alcatel, FR
54, rue de la Boétie, 75008 Paris, Franţa
Beltone Electronics Corporation, an Illinois
corporation, US
4201 West Victoria Street, Chicago, Illinois
60646, Statele Unite ale Americii
AstraZeneca AB, SE
S-151 85 Södertälje, Suedia
Wired Ventures, Inc., corporaţia statului
Delaware, US
666 Third Street, San Francisco,
California 94107,
Statele Unite ale Americii

132

2010.07.10

MD - BOPI 3/2011
1
14

2
8027

3
009523

4
HOTBOT

5
2010.08.04

6
Wired Ventures, Inc., corporaţia statului
Delaware, US
666 Third Street, San Francisco,
California 94107,
Statele Unite ale Americii
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Trippe Manufacturing Company, Inc., US
1111 W.35th Street, Chicago, IL 60609,
Statele Unite ale Americii
MONTEVIDEIA S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 21, bloc 1, ap. 107,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
FAGRO AMALAN S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 7, biroul 102,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
FAGRO AMALAN S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 7, biroul 102,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
QUALITEA CEYLON (PVT) Ltd., LK
No. 14, Station Road, Wattala, Sri Lanka

15

8039

009585

RISC
TUTUN-CTC

2010.08.09

16

8040

009586

ORBITA

2010.08.09

17

8041

009587

ORBITA

2010.08.09

18

8042

009588

SELENA

2010.08.09

19

8069

009478

TRIPP LITE

2010.07.13

20

8071

009491

MONTEVIDEIA

2010.07.18

21

8074

009502

PAMPERS TOTAL
CARE

2010.07.24

22

8077

009514

Fagro Amalan

2010.07.31

23

8078

009516

FABIO

2010.07.31

24

8087

009559

2010.08.16

25

8088

009562

2010.08.16

QUALITEA CEYLON (PVT) Ltd., LK
No. 14, Station Road, Wattala, Sri Lanka

26

8089

009566

Qualitea
GENEX No.1
Q THE WORLD
LEADER
Shere
The Winning Tea
Q THE WORLD
LEADER
ANILAR

2010.07.18

27

8093

009573

Solutions in Action

2010.08.25

28

8096

009581

POLARA

2010.08.28

29

8097

009582

OPTIMA

2010.08.28

30

8098

009583

SILICA

2010.08.28

31

8099

009584

LUMINA

2010.08.28

32

8114

009642

VICTORIA

2010.07.31

Perfetti Gida Sanayi Ve Ticaret A.Ş., TR
Kiraç Köyü, Merkez Mah., Atatürk Cad.
No. 17, 34900 Büyüçekmece, Istanbul,
Turcia
TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, JP
1-1, Kanda, Nishiki-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-8442, Japonia
Beltone Electronics Corporation, an Illinois
corporation, US
4201 West Victoria Street, Chicago,
Illinois 60646,
Statele Unite ale Americii
Beltone Electronics Corporation, an Illinois
corporation, US
4201 West Victoria Street, Chicago,
Illinois 60646,
Statele Unite ale Americii
Beltone Electronics Corporation, an Illinois
corporation, US
4201 West Victoria Street, Chicago,
Illinois 60646,
Statele Unite ale Americii
Beltone Electronics Corporation, an Illinois
corporation, US
4201 West Victoria Street, Chicago,
Illinois 60646,
Statele Unite ale Americii
INDALPROIECT, institutul de proiectări,
MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 200,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
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1
33

2
8124

3
009499

4
POLO

5
2010.07.21

34

8126

009508

APICANT

2010.07.26

35

8128

009577

LYCOS

2010.08.28

36

8129

009578

LYCOS

2010.08.28

37

8146

009569

LOROPOZ

2010.08.25

38

8153

009510

ВЕЧЕРНИЙ
КИШИНЕВ

2010.07.27

39

8154

009525

Novanet

2010.07.31

40

8155

009526

Nova cinema

2010.07.31

41

8156

009550

MERRELL

2010.08.10

42

8157

009552

MERRELL

2010.08.10

43

8174

009691

Silve

2010.08.18

44

8193

009579

HIP HOP

2010.08.28

45

8194

009580

HIP SHOP

2010.08.28

46

8222

009591

KANCIDAS

2010.08.30

47

8223

009592

SANZIDAS

2010.08.30

48

8274

009557

IZUMRUD TM

2010.08.14

49

8285

009530

GLIE

2010.08.02

50

8291

009492

VIXSEL

2010.07.18

51

8336

009483

PODVORIE
ПОДВОРЬЕ

2010.07.14

134

6
COPOSOV Alexei, MD
Bd. Traian nr. 1, bloc 1, ap. 10,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Lycos, Inc., corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Virginia, US
100 Fifth Avenue, Waltham,
Massachusetts 02451,
Statele Unite ale Americii
Lycos, Inc., corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Virginia, US
100 Fifth Avenue, Waltham,
Massachusetts 02451,
Statele Unite ale Americii
Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia
IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Cahul,
Republica Moldova
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell
Street, Port Louis, Maurice
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell
Street, Port Louis, Maurice
WOLVERINE OUTDOORS, INC., US
9341 Courtland Drive, N.E., ROCKFORD,
MI 49351,
Statele Unite ale Americii
WOLVERINE OUTDOORS, INC., US
9341 Courtland Drive, N.E., ROCKFORD,
MI 49351,
Statele Unite ale Americii
ROON GRUP S.R.L., firmă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 51, bloc "A",
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
PETROL, SLOVENSKA NAFTNA
DRUŽBA, D.D., SI
Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Slovenia
PETROL, SLOVENSKA NAFTNA
DRUŽBA, D.D., SI
Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Slovenia
MERCK & CO., INC., US
One Merck Drive, P. O. Box 100
Whitehouse Station,
New Jersey, 08889-0100,
Statele Unite ale Americii
MERCK & CO., INC., US
One Merck Drive, P. O. Box 100
Whitehouse Station,
New Jersey, 08889-0100,
Statele Unite ale Americii
COMEMERALD S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Feredeului nr. 4,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
GLIE S.R.L., MD
Str. Sf. Nicolae nr. 36A,
MD-3000, Bălţi, Republica Moldova
SmithKline Beecham p.l.c., GB
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, Regatul Unit
CRISTO & Co S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 67,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
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1
52

2
8337

3
009507

4
VERNAL

5
2010.07.26

53

8439

009450

РОМАНСКОЕ
ВИНОПИТИЕ
ГБ

2010.07.03

54

8440

009451

ВИНО
БЕССАРАБСКОЕ
GB

2010.07.03

55

8442

009570

ROYAL MH-30 SG

2010.08.25

56

8478

009563

IMPERIAL VIN

2010.08.16

57

8512

009490

DAWON

2010.07.17

58

8513

009527

K-T.V. gr TV

2010.07.31

59

8514

009528

SUPER SPORT
S. gr TV

2010.07.31

60

8592

009529

DOINA VIN

2010.08.07

61

8680

009541

BL BONILUX

2010.08.08

62

8730

009504

FAVORIT

2010.07.26

63

8783

009505

SAVOARE

2010.07.26

64

8784

009542

TM TRANS-OIL

2010.08.14

65

8785

009560

2010.08.16

66

9447

009553

QUALITEA
The taste you can
trust
Q THE WORLD
LEADER
Rama Cream Plus

2010.08.11

67

9448

009554

Rama Yogurt Plus

2010.08.11

68

9538

009496

CENTRUL TEHNOLOGIILOR NOI
DE SECURITATE
A CIRCULAŢIEI
RUTIERE ŞI DE
ECOLOGIE
A TRANSPORTURILOR

2010.07.13

6
BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10 A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10 A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
UNIROYAL CHEMICAL COMPANY INC.,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut, US
World Headquarters, Middlebury,
CT 06749, Statele Unite ale Americii
IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Cahul,
Republica Moldova
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell
Street, Port Louis, Maurice
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED,
a Mauritian company, MU
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell
Street, Port Louis, Maurice
DOINA-VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82 a,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BONILUX S.R.L., MD
Str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici nr. 10,
bloc 1, ap. 40,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
AGROPETROL S.A., societate pe acţiuni,
companie pentru aprovizionare cu produse
petroliere, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 47,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
QUALITEA CEYLON (PVT) Ltd., LK
No. 14, Station Road, Wattala, Sri Lanka

UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
CENTRUL TEHNOLOGIILOR NOI DE
SECURITATE A CIRCULAŢIEI RUTIERE
ŞI DE ECOLOGIE A TRANSPORTURILOR, societate pe acţiuni de tip închis, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 134,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în lunile iulie – august 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 245

2

R 366

001509

MILLER HIGH LIFE

2011.08.28

3
4

7570
8400

010453
010484

deeplace
Martinică Bălţi

2011.07.06
2011.07.23

5
6

8656
8829

010444
010470

FREESPIRE
ASACOL

2011.07.02
2011.07.11

7
8

8830
8831

010467
010466

2011.07.03
2011.07.03

9

8833

010464

10

8834

010463

11
12

8837
8838

010454
010450

VH
SILVIA
СИЛЬВИЯ
CORCIMARU
TRANSLATION
BUREAU
SUNVINE TRADE
MARK
MAXIMUM
FLUX

13

8848

010451

ХОЛДИНГ ВИН

14

8849

010469

15

8850

010471

16
17

8851
8852

010472
010473

18

8853

010564

19

8858

010468

20

8885

010449

X-CITE

2011.07.02

21
22
23

8886
8887
8888

010452
010455
010458

OPUS ONE
NATVEX

2011.07.04
2011.07.11
2011.07.13

24

8889

010459

2011.07.13

25

8890

010460

2011.07.13

26

8892

010477

JADE

2011.07.20

27

8893

010478

ContiPremiumContact

2011.07.20

28
29

8894
8895

010479
010483

Salon AFRODITA
ENERAY

2011.07.25
2011.07.19

Nr.
crt.
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(210) Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

3
000506

4
PARTNER

5
2011.07.17

BERE AURIE
ÎM ”VITANTAINTRAVEST” S.A.
REXTON

6
AVAYA Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
MILLER BREWING COMPANY,
corporaţia statului Wisconsin, US
SLAVANS GRAFICA S.R.L., MD
Combinatul de produse alimentare
din Bălţi, MD
Glaxo Group Limited, GB
Tillotts Pharma AG, a Swiss
Company, CH
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD

2011.07.16

Translation Bureau Corcimaru Î.I.,
MD

2011.07.18

RADOMILA O.O.O., RU

2011.07.10
2011.07.04

ASTORTA S.A., MD
FLUX-PRES S.R.L., agenţie
de presă, MD
GB HOLDING VIN, ZAKRYTOE
AKTSIONERNOE OBSCHESTVO,
RU
Combinatul de produse alimentare
din Bălţi, MD
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD

2011.07.04

2011.07.16
AMELIA
АМЕЛИЯ
VALEVERDE
КЛАСТИНОЛ

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

2011.07.13
2011.07.13
2011.07.16
2011.08.24

2011.07.09

VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
HU
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
SSANGYONG MOTOR
COMPANY, KR
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
OPUS ONE WINERY LLC, US
NATVEX-COM S.R.L., MD
Wine International Project S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Wine International Project S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Wine International Project S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
EVE HOLDINGS INC., corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
MACARI Galina, MD
Bristol-Myers Squibb Pharma
Company, US
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1
30

2
8896

3
010485

4
MAXTORIN

5
2011.07.26

31

8897

010486

POLYLOC

2011.07.26

32

8899

010489

2011.07.23

33

8900

010490

СВОБОДНОЕ
ДЫХАНИЕ
BREATHE FREE

34
35

8901
8902

010491
010492

2011.07.27
2011.07.26

36
37

8903
8905

010496
010501

REGESAN
Populară
Narodnaya
AGAT-D
"MARIA"

38

8906

010504

TRUENET

2011.08.06

39

8907

010506

2011.08.07

40

8908

010507

СТАРЫЙ МЕЛНИК.
ДУШЕВНОЕ ПИВО
ДУШЕВНОЕ ПИВО

2011.08.07

41
42

8909
8912

010511
010514

R
AMURG

2011.08.03
2011.08.08

43

8913

010515

CICOARE

2011.08.08

44
45

8914
8915

010516
010517

БАНКЕТНАЯ
FIRST STEPS

2011.08.09
2011.08.10

46

8916

010519

STARYI MELNIK

2011.08.13

47

8917

010520

СТАРЫЙ МЕЛЬНИК

2011.08.13

48
49
50
51
52
53

8918
8919
8920
8921
8922
8923

010523
010524
010525
010526
010527
010529

X
CARTICEL
EPICEL
GENZYME
EPICEL ASAProgram
СОКОЛ

2011.08.14
2011.08.15
2011.08.15
2011.08.15
2011.08.15
2011.08.16

54

8924

010530

SOKOL

2011.08.16

55
56

8926
8927

010540
010542

2011.08.09
2011.08.09

57

8928

010543

ExxonMobil Aviation
PBN
The PBN Company
МЕДВЕЖЬЯ СИЛА

58

8929

010544

2011.07.05

59

8930

010545

60

8931

010546

61

8932

010549

МЕДВЕЖЬЯ
ПОЛЯНА
МЕДВЕЖЬЕ
СЕРДЦЕ
МЕДВЕЖЬЯ
ЯРОСТЬ
Ca

2011.08.14

62

8933

010550

B

2011.08.15

63

8934

010555

СТАРЫЙ МЕЛЬНИК

2011.08.29

64

8935

010560

SIMĂX S.R.L

2011.08.23

65

8936

010565

VYKTRA

2011.08.28

66

8937

010569

67

8938

010570

2011.07.23

2011.07.31
2011.08.01

2011.07.05

2011.07.05
2011.07.05

2011.08.30
ŢARA

2011.08.30

6
Wyeth, corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului
Delaware, US
UNIROYAL CHEMICAL
COMPANY INC., corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR.COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR.COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
OLEMED-FARM S.R.L., MD
ENTEH S.A., MD
AGAT-D S.R.L., MD
MARIA SCURTU, întreprindere
individuală, MD
ADC Digital Communications, Inc.,
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware,
US
Anadolu Efes Technical and Management Consultancy N.V., AN
Anadolu Efes Technical and Management Consultancy N.V., AN
Rothmans of Pall Mall Limited, CH
Colegiul Naţional de Viticultură
şi Vinificaţie din Chişinău, MD
Colegiul Naţional de Viticultură
şi Vinificaţie din Chişinău, MD
GHIADA S.R.L., MD
The Procter & Gamble Company,
US
Anadolu Efes Technical and Management Consultancy N.V., AN
Anadolu Efes Technical and Management Consultancy N.V., AN
Ballard Power Systems AG, DE
GENZYME CORPORATION, US
GENZYME CORPORATION, US
GENZYME CORPORATION, US
GENZYME CORPORATION, US
"Moscow-Efes Brewery" Closed
Joint Stock Company, RU
"Moscow-Efes Brewery" Closed
Joint Stock Company, RU
Exxon Mobil Corporation, US
The PBN Company, US
GB & Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
GB & Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţie din statul Delaware, US
JSC PHILIP MORRIS UKRAINE,
UA
Anadolu Efes Technical and Management Consultancy N.V., AN
SIMĂX S.R.L., firmă industrialcomercială, MD
Pharmacia & Upjohn Company LLC,
US
Wine International Project S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
FLUX-PRES S.R.L., agenţie
de presă, MD
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1
68
69

2
8949
8960

3
010587
010536

4
TVC 21
VoxPage

5
2011.07.31
2011.08.20

70

8961

010537

VoxLink

2011.08.20

71

8962

010538

InfoLine

2011.08.20

72

8963

010539

2011.08.20

73

8964

010541

74

8965

010547

InfoCurier
ИнфоКурьер
COALITION FOR
INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS
CIPR SM
МИХАЛЫЧ

75

8967

010556

2011.07.02

76

8968

010558

77
78

8969
8977

010561
010579

1994 CA
CRICOVA-ACOREX
E&W
ESTET & WINE
DILCEREN
EFENA

79
80
81

8993
8993A
8994

010607
010607
010610

82

8995

010611

83

8996

010612

84
85
86

9000
9001
9002

010620
010621
010624

87

9003

010625

88

9004

010626

89

9005

010627

90
91
92

9006
9007
9020

010628
010629
010650

93

9043

010494

94

9044

010508

95

9098

96
97
98

SOLOVIOFF
SOLOVIOFF
ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА
ZIUA SFÎNTULUI
VALENTIN
АНГЕЛ НОЧИ
ÎNGERUL NOPŢII
ТРИ КОРОНЫ
TREI COROANE
ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ЧЕРНАЯ СКАЛА
ЧЕРНАЯ
МАДОННА
КРИСТАЛЬНАЯ
СЛЕЗА
СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ИМПЕРАТОРСКИЙ
ДВОРЕЦ
ИМПЕРАТРИЦА
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
ZIKKURAT CENTRUL
TEHNOLOGIILOR
MODERNE
ÎN CONSTRUCŢIE
SANO

2011.08.09

2011.07.05

2011.08.03
2011.08.03
2011.08.24

GB & Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
SIMĂX S.R.L., firmă industrialcomercială, MD
ZENTIVA a.s., SK
Bristol-Myers Squibb Pharma
Company, US
MAURT S.R.L., firmă, MD
CASCADVIN S.R.L., MD
BASVIN-CON S.R.L., MD

2011.08.24

BASVIN-CON S.R.L., MD

2011.08.24

BASVIN-CON S.R.L., MD

2011.07.31
2011.07.31
2011.08.24

SARÎ Constantin, MD
SARÎ Constantin, MD
SARÎ Constantin, MD

2011.08.24

SARÎ Constantin, MD

2011.08.24

SARÎ Constantin, MD

2011.08.24

SARÎ Constantin, MD

2011.08.24
2011.08.24
2011.08.21

SARÎ Constantin, MD
SARÎ Constantin, MD
MONTAJAUTOMATICA S.A., MD

2011.07.27

Sano-Brunos Enterprises Ltd.,
companie din Israel, IL
MARS, INCORPORATED, US

2011.08.23
2011.08.21
2011.08.30

2011.08.07

010528

The
Positive Food
Co.
Amir

9099
9100
9101

010552
010553
010574

Da Vinci
Да Винчи
BĂNEASA

2011.08.23
2011.08.23
2011.07.25

99

9102

010575

Ştrengar

2011.07.25

100

9104

010608

2011.08.24

101

9225

010412

102
103

9226
9228

010498
010673

ЛЬВИНАЯ КРОВЬ
SÎNGE DE LEU
PASIUNEA
ARZĂTOARE
ЖГУЧАЯ СТРАСТЬ
SR Alifarium
MIREASA
LUI DRACULA
НЕВЕСТА ДРАКУЛЫ
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6
DENISOV Vadim, MD
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Coalition for Intellectual Property
Rights, US

2011.08.16

AMIR S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-iordaniană, MD
DIACONU Vasilii, MD
DIACONU Vasilii, MD
S. C. M. P. BANEASA-MOARA S.A.,
RO
S. C. M. P. BANEASA-PASTE S.A.,
RO
BASVIN-CON S.R.L., MD

2011.07.02

ASCONI S.R.L., firmă comercială
de producţie, MD

2011.07.27
2011.08.09

ALIFARIUM S.R.L., MD
LEADUHIN Oleg, MD

MD - BOPI 3/2011
1
104

2
9265

3
010510

105

9315

010623

106

9316

010682

107
108

9399
9451

010445
010609

109

9536

110

4
МОНАСТЫРСКОЕ
МОЛДАВСКОЕ
МАГИЯ СТРАСТИ
MAGIA PASIUNII
МАГИЯ ТАНЦА
MAGIA DANSULUI

5
2011.07.27

6
IMPERIAL VIN S.A., MD

2011.08.17

Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD

2011.08.17

2011.07.12
2011.08.24

POLEACOVA Larisa, MD
BASVIN-CON S.R.L., MD

010495

ФИТАЛ
ЧЕРНЫЙ
КОМАНДОР
COMANDORUL
NEGRU
ДОМАШНЕЕ ВИНО

2011.07.31

9762

010457

XA3AHOBA

2011.07.13

111

9763

010603

2011.07.24

112

9764

010622

113
114
115

9766
9895
9897

010725
010521
010551

LOTOS
ЛОТОС
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОНАХ
ALICIA
NICOLI
SORIZ

SUVOROV-VIN, întreprindere
cu capital străin S.R.L., MD
Wine International Project S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
CANOPUS S.R.L., firmă
de producţie şi comerţ, MD
SARÎ Constantin, MD

116
117

9989
10051

010518
010493

118
119

10118
10138

010562
010566

120

10139

010630

121

10170

010488

122

10351

010522

2011.07.31
2011.08.02
2011.08.14
2011.08.23

ORMOTEX
ESP
espirit sports
BRONCHOSAN
CONACUL VERDE

2011.08.13
2011.07.26

СВЯТАЯ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
Apă minerală
curativă de masă
carbogazoasă
BĂLŢI
ASAM

2011.08.24

2011.08.21
2011.08.30

VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
NERUH Serghei, MD
SORGREM, asociaţia producătorilor
şi prelucrătorilor culturilor de sorg,
MD
ORMOTEX S.A., MD
Esprit International (a California
Limited Partnership), US
ZENTIVA a.s., SK
GOODWILL S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
SARÎ Constantin, MD

2011.07.23

Combinatul de produse alimentare
din Bălţi, MD

2011.08.14

Verein zur Förderung der
internationalen Standardisierung
von Automatisierungs-und
Meβsystemen (ASAM) e.V., DE
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FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de retragere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
1
1
2

(21)
Nr.
de depozit
2
f 2010 0033
f 2010 0034

(22)
Data
de depozit
3
2010.03.19
2010.03.19

(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale
(nr. desenului şi modelului industrial)
4
16
16

Data
de retragere

(43)
Nr. BOPI

5
2011.02.24
2011.02.14

6
6/2010
6/2010

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea
taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare
a desenelor şi 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 şi 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
1
2

2
AGROVIN BULBOACA S.A., MD
CORBU,
GOSPODĂRIE ŢĂRĂNEASCĂ, MD

3
1234
1237

4
09-01
09-05

5
f 2009 0034
f 2009 0066

6
2009.05.21
2009.11.09

7
6/2010
6/2010
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.
1
1

2

3

4

5

6

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "JUSTAR",
MD
Str. Alecu Russo nr. 1, biroul 504, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
ALIANŢA -VIN S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
GB & CO S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ,
COMPANIE, MD
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
STANKEVICI Andrei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 36, MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
STANKEVICI Iurie, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 36, MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
SOLOMIA, LIMITED LIABILITY COMPANY,
UKRAINE-BRITISH JOINT VENTURE WITH FOREIGN
INVESTMENT, UA
Mechnikova Street, 8, suite 22, Kiev, 01023, Ucraina
SIMCO-EURO S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9, bloc 3, DM-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(11) Nr.
certificatului
3
300

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

4
f 2000 0067

5
2000.08.18

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
6
2010.08.18

301

f 2000 0064

2000.08.04

2010.08.04

873

f 2005 0102

2005.08.12

2010.08.12

874

f 2005 0099

2005.08.01

2010.08.01

883

f 2005 0103

2005.08.16

2010.08.16

955

f 2005 0100

2005.08.04

2010.08.04
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VII
La Comisia de contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of the AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de contestaţii a AGEPI.

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed
with the Appeals Board of the AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în februarie 2011
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
"SERALDINĂX",
S.R.L., MD

4
2010.09.23
Privind restabilirea
în drepturi

5
2011.02.09

Publicaţia
periodică
"Realitatea",
MD

2010.08.24
Împotriva
înregistrării mărcii

2011.02.09

6
1. Se restabileşte în drepturi titularul
desenelor/modelelor industriale nr. 214
şi se reia procedura de reînnoire.
2. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, titularul va
achita taxa pentru repunerea în drepturi –
100 euro (pct.78 din Taxele pentru servicii
cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774
din 13.08.1997), taxa pentru reînnoirea
valabilităţii certificatului de înregistrare
a desenului/modelului industrial pe un
termen de 5 ani pentru un desen/model
industrial – 100 euro (pct.51 din Hotărârea
menţionată); pentru fiecare desen/model
industrial suplimentar depăşind 1 în depozit
multiplu – 10 euro (10×10=100 euro) şi taxa
de 50% din cuantumul taxei pentru reînnoire –
100 euro pentru acordarea unei perioade de
graţie de 6 luni pentru reînnoirea valabilităţii
certificatului de înregistrare
a desenului/modelului industrial (pct.52 din
Hotărârea menţionată), în total – 400 euro.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxele menţionate din pct.51,
52 pot fi aplicate scutiri (35%), dacă titularul
dreptului de protecţie a desenului/modelului
industrial nu a preluat sau nu a transmis în
condiţiile legale dreptul său până la data
plăţii şi este o întreprindere care întruneşte
criteriile stabilite în art.2 alin.(2-4) din Legea
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind
susţinerea sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii.
1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2010.05.03.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Desene/modele
industriale
Pluguri, grape,
cultivatoare,
semănători
0234
1999.05.14
Nr. certificat 214
"SERALDINĂX",
S.R.L., MD

2

Marcă naţională

014604
2004.04.26
Naţional Media
S.R.L., societate
comercială, MD
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1
3

2
Desene/
modele
industriale

3
BOLŞACOV
Dmitrii, MD

4
2010.06.25
Împotriva Hotărârii
de respingere
a cererii
de înregistrare
a desenelor/
modelelor
industriale

5
2011.02.09

6
1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Hotărârea
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2010.04.20.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

S.C. "FLORIO
MILENTI"
S.R.L., MD

2010.09.18
Împotriva
înregistrării mărcii

2011.02.11

Perio, Inc., US

2010.03.30
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2011.02.11

1. Se respinge revendicarea
contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2010.08.20.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea
certificatului de înregistrare a mărcii în
cuantum de 250 euro (pct.40 din Taxele
pentru servicii cu semnificaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii
intelectuale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul
său până la data plăţii şi este o întreprindere
care întruneşte criteriile stabilite în art.2
alin. (2-4) din Legea nr. 206-XVI
din 7 iulie 2006 privind susţinerea
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2009.11.06 şi se acceptă înregistrarea
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasa 03.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea
certificatului de înregistrare a mărcii în
cuantum de 250 euro (pct.40 din Taxele
pentru servicii cu semnificaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii
intelectuale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul
său până la data plăţii şi este o întreprindere
care întruneşte criteriile stabilite în art.2
alin. (2-4) din Legea nr. 206-XVI
din 7 iulie 2006 privind susţinerea
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Borcan din
sticlă
f 2009 0017
2009.04.08

4

BOLŞACOV
Dmitrii, MD
Marcă naţională

026215
2009.11.26
ANMORA-LUX
S.R.L., MD

5

Marcă naţională
PURE SILK
020573
2007.01.12
Perio, Inc., US
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1
6

2
Marcă
internaţională

3
Mirage Resorts,
Incorporated,
US

4
2010.06.16
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
2011.02.11

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.03.31 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
şi serviciilor revendicate în cerere, fără
extinderea dreptului exclusiv asupra
cuvântului "BELLAGIO", cu excepţia
executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.

Petrosojuz TM
Co. Ltd., RU

2010.07.29
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2011.02.11

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.04.29 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale
pentru continuarea procedurilor.

IR 982 905
2008.03.31

7

Mirage Resorts,
Incorporated, US
Marcă
internaţională
МОЯ СЕМЬЯ
IR 756 174A
2000.11.30
Petrosojuz TM
Co. Ltd., RU
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la executarea
Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 10 martie 2011
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 10.03.2011 (dosarul nr. 2-248/11):
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 19792 din 15.05.2008, înregistrată pe numele titularului
„Fall River Resources Limited”, VG, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice;
- se suspendă, până la soluţionarea pricinii în fond, procedura de examinare a cererilor de
înregistrare a mărcilor internaţionale nr. 846722 şi nr. 876098, solicitant „A & D Company Limited”,
JP, 23-14, Higashi Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japonia;
- pe perioada aplicării sechestrului asupra mărcii nr. 19792 din 15.05.2008 şi pe perioada
suspendării procedurii de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor internaţionale nr. 846722 şi
nr. 876098, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al obiectelor de proprietate
industrială menţionate.
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X
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /
Intellectual property information
materials

S

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

T

he section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, texts of
the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the regional
and bilateral agreements; regulations, instructions, classiﬁcations, the WIPO standards; other information
materials in the ﬁeld of intellectual property protection.
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ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAŢIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
OMPI INFORMEAZĂ
Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor
La 13 ianuarie 2011 Croaţia a depus instrumentele de ratiﬁcare a Tratatului de la Singapore
privind dreptul mărcilor, adoptat la 27 martie 2006.
Tratatul de la Singapore va intra în vigoare cu privire la Croaţia cu începere de la
13 aprilie 2011.

Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT)
La 26 ianuarie 2011 Italia a depus instrumentele de ratiﬁcare a Tratatului privind dreptul mărcilor (TLT), încheiat la Geneva la 27 octombrie 1994.
Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT) va intra în vigoare cu privire la Italia cu începere de la 26
aprilie 2011.

Aranjamentul de la Viena privind instituirea
clasiﬁcării internaţionale a elementelor ﬁgurative ale mărcilor
La 17 ianuarie 2011 Republica Coreea a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul
de la Viena privind instituirea clasiﬁcării internaţionale a elementelor ﬁgurative ale mărcilor,
încheiat la 12 iunie 1973 şi modiﬁcat la 1 octombrie 1985.
Aranjamentul de la Viena va intra în vigoare cu privire la Republica Coreea cu începere de la
17 aprilie 2011.

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga
privind înregistrarea internaţională a desenelor
şi modelelor industriale
La 1 februarie 2011 Finlanda a depus instrumentele de aderare la Actul de la Geneva al
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor
industriale, adoptat la 2 iulie 1999.
Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Finlanda cu începere de la 1 mai 2011.

Aranjamentul de la Locarno
privind instituirea clasiﬁcării internaţionale a desenelor
şi modelelor industriale
La 17 ianuarie 2011 Republica Coreea a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul
de la Locarno privind instituirea clasiﬁcării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale,
semnat la 8 octombrie 1968 şi modiﬁcat la 28 septembrie 1979.
Aranjamentul de la Locarno va intra în vigoare cu privire la Republica Coreea cu începere de
la 17 aprilie 2011.

Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic
La 9 februarie 2011 Kazahstanul a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la Nairobi
privind protecţia simbolului olimpic, adoptat la 26 septembrie 1981.
Tratatul de la Nairobi a intrat în vigoare cu privire la Kazahstan cu începere de la 9 martie 2011.
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SIMPOZIONUL „LECTURI AGEPI-2011”
Pe 19-20 aprilie curent la AGEPI va avea loc Simpozionul ştiinţiﬁco-practic „Lecturi
AGEPI-2011” cu tema „Probleme actuale ale protecţiei şi realizării drepturilor asupra
obiectelor de proprietate intelectuală”, destinat specialiştilor din domeniul protecţiei
proprietăţii intelectuale, cercetătorilor, inventatorilor, mandatarilor autorizaţi şi consilierilor
în proprietate industrială, profesorilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ superior
şi mediu de specialitate, reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale etc.
Comunicările vor ﬁ repartizate pe următoarele secţiuni:
• Dreptul de autor şi drepturile conexe;
• Protecţia juridică a obiectelor de proprietate industrială (invenţii şi soiuri de plante;
mărci de produse şi servicii; desene şi modele industriale; indicaţii geograﬁce, denumiri
de origine şi specialităţi tradiţionale garantate);
• Realizarea şi asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate
intelectuală;
• Informarea şi documentarea în domeniul proprietăţii intelectuale; tehnologiile
informaţionale şi proprietatea intelectuală;
• Managementul proprietăţii intelectuale;
• Alte aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale.
Oferta de participare la Simpozion poate ﬁ prezentată la AGEPI până la 4 aprilie
2011 şi va conţine titlul comunicării, rezumatul (maximum 100 de cuvinte), numele
şi prenumele participantului, gradul ştiinţiﬁc, titlul ştiinţiﬁco-didactic, locul de muncă,
funcţia, numărul de telefon, e-mailul.
Pentru informaţii detaliate: tel. 400592, 400593;
http://www.agepi.md/md/noutati/detail.php?ID=5968

CONCURSUL „INVENŢIA ANULUI”
AGEPI continuă recepţionarea cererilor de participare la ediţia a VII-a a Concursului
„Invenţia anului”.
La concurs se admit lucrări dezvăluite în brevete de invenţie acordate inventatorilor
din Republica Moldova, eliberate de AGEPI sau de oﬁciile de proprietate intelectuală
din străinătate pe parcursul ultimilor 3 ani, având un impact pozitiv asupra dezvoltării
economiei naţionale, soluţionării problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii,
tehnică, transport, chimie, industria alimentară, textile, mecanică, electricitate, ﬁzică şi
alte domenii. Prioritate se va acorda invenţiilor a căror valoriﬁcare s-a soldat cu efecte
economice concrete. Condiţiile de participare sunt expuse detaliat la adresa: http://www.
agepi.md/pdf/noutati/concurs-inventia-anului/regulament_inventia-anului_2011.pdf
Concursul include nominalizările „Invenţia anului” şi „Invenţia anului creată de un
tânăr inventator”. Învingătorilor le vor ﬁ decernate premii şi diplome ale AGEPI. Bilanţul
concursului şi premierea învingătorilor vor avea loc în cadrul şedinţei festive consacrate
Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului din Republica Moldova, marcată anual în ultima
sâmbătă a lunii iunie.
Cererile de participare vor ﬁ prezentate pe adresa Comitetului de organizare al
Concursului până la 30 aprilie 2011.
Informaţii suplimentare la tel. 400553, 400593, e-mail: aurelia.lupan@agepi.md
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a Bibliotecii
sau on-line pe adresa: http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/bopi.php
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială pe suport hârtie şi pe CD-ROM este nelimitată
şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau on-line).
Preţurile de abonare:
Ü

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

Ü

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

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