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

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

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

AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX
BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

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

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

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

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

DL/DD
		
		

Republica
Democrată
Germană

SY/YD
		
		

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

Uniunea Sovietică
Iugoslavia/Serbia
şi Muntenegru
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения
rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 50-XVI din
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

P

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

L

П

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

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

Codes for the Identification of different Kinds
of Patent Documents AccordING TO WIPO
Standard ST.16, Published by AGEPI

(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_en_02.01.2011.pdf)

Коды для идентификации различных видов патентных
документов в соответствии со Стандартом ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания
патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
– issued patent for invention with corrected or modified first page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 –
–
–
		

brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
issued patent for invention with corrected or modified description, claims and/or drawings
выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
2. Codurile pentru documentele de brevet de invenţie de scurtă durată
Codes for Short-Term Patent Documents
Коды для краткосрочных патентных документов

U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
– published short-term patent application
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
Y

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

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

Codurile OMPI pentru codificarea titlurilor informaţiilor
referitoare la invenţii, publicate în Buletinul Oficial
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ Conform NORMEI ST.17
WIPO Codes on Coding of Headings of ANNOUNCEMENTS concerning
inventions MADE in the Official Bulletin of Industrial Property
in Accordance with the Standard ST.17
Коды ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
относЯщейсЯ к изобретениЯм, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
		
Published patent applications
		 Опубликованные заявки на патент на изобретение
FF4A Brevete de invenţie acordate
		 Granted patents for invention
		 Предоставленные патенты на изобретения
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
		 Granted short-term patents for invention
		 Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
		 List of withdrawn patent applications
		 Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
		 List of refused patent applications
		 Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
		 List of issued patents for invention		
		 Перечень выданных патентов на изобретения
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
List of issued short-term patents for invention
Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
		
List of expired patents for invention
		
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
		
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents foir invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE (CIB)
International Patent Classification Sections (IPC)
РАЗДЕЛЫ МеждународнОЙ патентнОЙ классификациИ (МПК)

A		 Necesităţi curente ale vieţii
		 Human necessities
		 Удовлетворение жизненных
потребностей человека
B		 Tehnici industriale diverse.
Transport
		 Performing operations.
Transporting
		 Различные технологические
процессы. Транспортирование
C		 Chimie şi metalurgie
		 Chemistry. Metallurgy
		 Химия и металлургия
D		 Textile şi hârtie
		 Textiles. Paper
		 Текстиль и бумага
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E		 Construcţii fixe
		 Fixed constructions
		 Строительство
F		 Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.
Explozive
		 Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
		 Механика. освещение. отопление. оружие.
взрывные работы
G		 Fizică
		 Physics
		 Физика
H		 Electricitate
		 Electricity
Электричество
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение

P

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

P

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

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося
предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в
еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI
на DVD носителе.
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(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

INVENTIONS

a 2012 0111 (13) A2
Int. Cl.: A01N 47/36 (2006.01)
A01N 47/30 (2006.01)
2011.06.08
2010-135400; 2010-2296645
2010.06.12; 2010.10.12
JP; JP
2012.11.28
PCT/JP2011/063625, 2011.06.08
WO 2011/158843 A1, 2011.12.22
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD, JP
KIKUGAWA Hiroshi, JP; KEZUKA Tomoaki, JP;
YAMADA Ryu, JP; TERADA Takashi, JP
SOKOLOVA Sofia
Compoziţie erbicidă
Până în prezent au fost elaborate şi se utilizează în practică multe compoziţii erbicide,
însă există, de asemenea, o mulţime de tipuri
de buruieni care urmează a fi combătute, iar
elaborarea unor compoziţii în acest sens durează mult timp. Astfel, a apărut necesitatea
elaborării unei compoziţii erbicide cu activitate
sporită, cu un efect remanent de durată şi cu
un spectru erbicid larg.
Prezenta invenţie se referă la o compoziţie
erbicidă sinergică care conţine (A) flazasulfuron
sau o sare a sa şi (B) cel puţin un compus de
uree selectat din grupul compus din tebutiuron,
diuron şi metobromuron sau o sare a sa. În
corespundere cu compoziţia erbicidă sinergică
conform prezentei invenţii se asigură obţinerea
unei compoziţii erbicide cu activitate sporită, un
efect remanent de durată şi cu un spectru
erbicid larg.
Revendicări: 11

(54)
(57)

*
* *
Herbicidal composition
At present, many herbicidal compositions
have been developed and used, but there are
a variety of types of weeds to be controlled,
and their development lasts for a long period
of time. Thus, a high active and long-residual
herbicidal composition having a broad herbicidal spectrum has been desired.
The present invention provides a synergistic
herbicidal
composition
comprising
(A)
flazasulfuron or its salt and (B) at least one
urea compound selected from the group consisting of tebuthiuron, diuron and metobromuron
or its salt. According to the synergistic herbicidal composition of the present invention, a
high active and long-residual herbicidal composition having a broad-spectrum can be provided.
Claims: 11
*
*
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(54)
(57)

Гербицидная композиция
На сегодняшний день разработано и применяется на практике множество гербицидных композиций, однако существует
также множество видов сорняков, с которыми необходимо бороться, а разработка
соответствующих композиций занимает
длительный период времени. Соответственно, возникла необходимость создания
высокоактивной гербицидной композиции,
обладающей длительным остаточным эффектом и имеющей широкий гербицидный
спектр.
Настоящее изобретение относится к синергетической гербицидной композиции,
содержащей (А) флазасульфурон или его
соль и (В), по меньшей мере, одно соединение мочевины, выбранное из группы, состоящей из тебутиурона, диурона и метобромурона или его соли. В соответствии с
синергетической гербицидной композицией
согласно настоящему изобретению, обеспечивается получение высокоактивной гербицидной композиции, обладающей длительным остаточным эффектом и имеющей
широкий гербицидный спектр.
П. формулы: 11

(21)
(51)

a 2011 0074 (13) A2
Int. Cl.: B65D 5/26 (2006.01)
B65D 6/22 (2006.01)
B65D 8/04 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
(22) 2011.07.15
(71)(72) CATANOI Grigori, MD; CIBOTARU Ion, MD;
CATANOI Marcel, MD
(54) Ambalaj (variante)
(57) Invenţia se referă la ambalaje şi poate fi utilizată în industrie, inclusiv în cea alimentară, în
construcţie, în agricultură şi în alte ramuri ale
economiei naţionale, pentru ambalarea produselor lichide, semilichide, solide, friabile, unitare,
a produselor agricole, alimentare şi în stare gazoasă, precum şi a articolelor industriale.
Ambalajul conţine un corp constituit din elemente separate unitare şi cave, executate în
formă de trunchi de piramidă regulată, sau în
formă de prismă regulată, bazele cărora pot fi
pătrate, dreptunghiulare, rombice, în formă de
trapeze dreptunghiulare, trapeze isoscele, poligoane regulate. Elementele separate ale
ambalajului, precum şi garniturile complementare conexe cu ambalajul, situate în interiorul
şi pe suprafaţa exterioară a ambalajului, cu
suprafaţa ondulată, gofrată sau striată, pot fi
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сыпучих, поштучных, сельскохозяйственных продуктов, продуктов питания и в газообразном состоянии, а также производственных изделий.
Упаковка содержит корпус, образованный
из отдельных единичных и пустотелых
элементов, выполненных в виде правильной усеченной пирамиды или в виде правильной призмы, основания которых могут
быть квадратными, прямоугольными, в виде ромба, прямоугольных трапеций, равнобедренных трапеций, правильных многоугольников. Отдельные элементы упаковки, как и дополнительные вставки, связанные с упаковкой, расположенные внутри и на наружной поверхности упаковки, с
волнистой, гофрированной или рифленой
поверхностью, могут быть снабжены прорезями, отверстиями, выступами, карманами, клапанами, мембранами, аккумулирующими и отражающими пластинками, а
также могут включать отдельные закрытые
полые участки, с возможностью удерживания и циркуляции в них газа, жидкостей,
воздуха.
Отдельные элементы упаковки со вставленными между ними материалами и креплениями, включая болты, снабженные коническим уплотнительным участком, клейкие, эластичные, взаимозатягивающие и
поддерживающие с тягами ленты, образуют упаковку заданного типа.

dotate cu deschizături, orificii, proeminenţe,
cavităţi, clape, membrane, cu plăci acumulatoare şi reflectoare, de asemenea pot include
sectoare separate goale închise cu posibilitatea de menţinere şi de circulaţie în ele a gazelor, lichidelor, aerului.
Elementele separate ale ambalajului cu materialele inserate între ele şi consolidările, inclusiv buloanele dotate cu un sector conic de tasare, benzile adezive, elastice, de constrângere şi cele de suport cu tijele, formează ambalajul de tipul prescris.
Revendicări: 12
Figuri: 11

(54)
(57)

*
* *
Package (embodiments)
The invention relates to packages and can be
used in industry, including the food one, in
construction, agriculture and other branches
of the national economy, for the packaging of
liquid, semi-liquid, solid, dry, single-piece
products, agricultural products, foodstuffs and
in gaseous state, as well as industrial articles.
The package includes a body formed of single
separate and hollow elements, made in the
form of a regular truncated pyramid or in the
form of a regular prism, whose bases can be
square, rectangular, rhombic, rectangular
trapezoids, isosceles trapezoids, and regular
polygons. The separate elements of the
package, as well as additional inserts related
to the package, located inside and on the outside of the package, with wavy, corrugated or
grooved surface, can be provided with slots,
holes, ledges, pockets, valves, membranes,
accumulating and reflecting plates and also
may include separate closed hollow sectors
with the possibility of retention and circulation
therein of gas, liquids and air.
The separate elements of the package with
embedded between them materials and fixtures, including bolts, fitted with a tapered sealing portion, adhesive, flexible, intertightening
and supporting with pull rods tapes, form the
package of the desired type.
Claims: 12
Fig.: 11

(54)
(57)

*
* *
Упаковка (варианты)
Изобретение относится к упаковкам и может быть использовано в промышленности, включая продовольственную, в строительстве, в сельском хозяйстве и в других
областях народного хозяйства, для упаковки жидких продуктов, полужидких, твердых,

П. формулы: 12
Фиг.: 11

(21)
(51)

a 2011 0098 (13) A2
Int. Cl.: F01K 3/10 (2006.01)
F02B 47/02 (2006.01)
F02B 47/08 (2006.01)
(22) 2011.10.28
(71)(72) MIHAILOV Gheorghe, MD
(54) Locomotivă cu abur
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini şi
poate fi utilizată în calitate de locomotivă.
Generatorul de abur al locomotivei cu abur
conţine un cilindru mobil, cu posibilitatea de
deplasare rectilinie alternativă faţă de un piston imobil. Cilindrul mobil împreună cu pistonul
imobil sunt amplasaţi într-un cilindru imobil. În
camerele de ardere se debitează un amestec
din combustibil ars şi abur, format la finele
arderii combustibilului în camerele de ardere
între cilindrii mobil şi imobil, în care, de
asemenea cu ajutorul unui injector, fără
pulverizatoare, se debitează apă în momentul
reducerii volumului acestor camere de ardere.
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După aceasta aburul supraîncălzit efectuează
lucrul de rotire a roţilor locomotivei cu abur.
Revendicări: 2
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

*
Steam engine
The invention relates to mechanical engineering and can be used as an engine.
The steam generator of the steam engine
comprises a mobile cylinder, with the possibility of reciprocating motion relative to a fixed
piston. The mobile cylinder together with the
fixed piston is placed in a fixed cylinder. In the
combustion chambers is fed a mixture of
burned fuel and steam, formed at the end of
combustion of the fuel in the combustion
chambers between the mobile and fixed cylinders, wherein, also with the help of an injector, without spraying nozzles, is supplied water at the moment of reduction of volume of
these combustion chambers. Afterwards the
superheated steam performs the work for rotation of the steam engine wheels.

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

Claims: 2
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)

*
Паровоз
Изобретение относится к машиностроению
и может быть использовано в качестве локомотива.
Парогенератор паровоза содержит подвижный цилиндр, с возможностью возвратно-поступательного движения относительно неподвижного поршня. Подвижный цилиндр вместе с неподвижным поршнем
помещены в неподвижный цилиндр. В камеры сгорания подается смесь сгоревшего
топлива и пара, образованная в конце горения топлива в камерах сгорания между
подвижным и неподвижным цилиндрами, в
которые, также при помощи форсунки, без
распылителей, подается вода в момент
уменьшения объема этих камер сгорания.
После этого перегретый пар совершает
работу для вращения колес паровоза.
П. формулы: 2
Фиг.: 2

(21)
(51)
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a 2012 0108 (13) A2
Int. Cl.: F16L 57/00 (2006.01)
F16L 57/02 (2006.01)
F16L 57/06 (2006.01)
F16L 58/00 (2006.01)
F16L 55/11 (2006.01)
F16L 55/115 (2006.01)

2011.05.03
61/330,519
2010.05.03
US
2012.11.22
PCT/US2011/034891, 2011.05.03
WO 2011/140014 A2, 2011.11.10
DRILLTEC PATENTS & TECHNOLOGIES
CORPORATION, US
BAKER, Bryan C., US; CLEM, David W., US;
LENDERMON, Jeffrey, US
MARGINE Ion
Protector al filetului conductei
Invenţia se referă la dispozitive pentru protecţia capetelor conductelor, şi anume la dispozitive pentru protecţia filetelor de la capetele
conductelor.
Protectorul filetului conductei cu un pas al
filetului P1 conţine o axă centrală, primul capăt şi
al doilea capăt, opus primului, şi o bază a
primului capăt. Protectorul mai conţine un corp
inelar de legătură, care se extinde axial de la
bază până la al doilea capăt. Corpul inelar de
legătură este executat cu o suprafaţă radială
interioară şi o suprafaţă radială exterioară.
Corpul inelar de legătură mai include un filet
elicoidal, care se extinde de la suprafaţa radială
exterioară spre suprafaţa radială interioară sau
de la suprafaţa radială interioară spre suprafaţa
radială exterioară. Filetul elicoidal este executat
cu un pas al filetului P2, care este mai mare
decât pasul filetului P1 al conductei.
Revendicări: 24
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Pipe thread protector
The invention relates to devices for protecting
the ends of pipes, namely to devices for protecting the threads on the ends of the pipes.
The pipe thread protector having a thread
pitch P1 comprises a central axis, a first end
and a second end opposite to the first end,
and a base at the first end. In addition, the
protector comprises an annular connecting
member extending axially from the base to
the second end. The connecting member has
a radially inner surface and a radially outer
surface. The connecting member also includes a helical thread extending radially outward from the radially inner surface or radially
inward from the radially outer surface. The
helical thread has a thread pitch P2 that is
greater than the thread pitch P1 of the pipe
thread.
Claims: 24
Fig.: 1
*
*

*

INVENŢII
(54)
(57)

Протектор резьбы трубопровода
Изобретение относится к устройствам для
защиты концов трубопроводов, а именно к
устройствам для защиты резьб на концах
трубопроводов.
Протектор резьбы трубопровода с шагом
резьбы P1 содержит центральную ось, первый конец и второй конец, противоположный первому, и основание первого конца.
Протектор еще содержит кольцевой соединительный корпус, который расширяется в осевом направлении от основания до
второго конца. Кольцевой соединительный
корпус выполнен с внутренней радиальной
поверхностью и внешней радиальной поверхностью. Кольцевой соединительный
корпус еще включает спиральную резьбу,
которая расширяется от внешней радиальной поверхности к внутренней радиальной поверхности или от внутренней радиальной поверхности к внешней радиальной поверхности. Спиральная резьба выполнена с шагом резьбы P2, который
больше, чем шаг резьбы P1 трубопровода.

MD - BOPI 4/2013
(54)

(57)

П. формулы: 24
Фиг.: 1

Metodă de determinare rapidă in vitro a
stării pacientului infectat cu Mycobacterium tuberculosis
Invenţia se referă la o metodă de determinare
rapidă in vitro din sângele integral, a stării pacientului infectat cu Mycobacterium tuberculosis în ceea ce priveşte tuberculoza activă sau
latentă.
Metoda cuprinde următoarele etape:
- stimularea unei celule T antigen-specifice,
care este prezentă într-o primă probă de sânge integral, cu un derivat proteic purificat
(PPD) în prezenţa anticorpilor contra CD28
sau CD28 şi CD49d;
- prelucrarea derivatului proteic purificat (PPD)
cu celule prezentatoare de antigen (APC) prin
incubare timp de 1,5…2,5 ore, în special timp
o
o
de 2 ore, la o temperatură de 35 C …39 C, în
o
special la 37 C, opţional cu adăugarea CO2;
- adăugarea unui inhibitor de secreţie;
- amestecarea intensivă;
- incubarea repetată pentru o perioadă minio
mă de 2,5 ore la o temperatură de 35…39 C;
- determinarea profilului citokinelor atât de la
producerea intracelulară a interferonului γ
(INF-γ), cât şi de la producerea intracelulară a
interleukinei-2 (IL-2) a celulei T antigenspecifice;
unde
- prezenţa unei tuberculoze active este
indicată de devierea profilului citokinelor spre
celulele unice pozitive de interferon γ (IFN-γ),
însoţită de o reducere a numărului celulelor T
dublu pozitive de interferon γ/interleukină-2
(IFN-γ/IL-2).
Revendicări: 16
Figuri: 6

(54)

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

(74)

a 2012 0084 (13) A2
Int. Cl.: G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
2011.03.21
61/282,701; 10157086.9
2010.03.19; 2010.03.19
US; EP
2012.10.02
PCT/EP2011/054207, 2011.03.11
WO 2011/113953 A1, 2011.09.22
RED FLAG DIAGNOSTICS GMBH, DE
BAHLMANN Ferdinand Hermann, DE;
FLISER Danilo, DE; SESTER Martina, DE;
SESTER Urban, DE
SIMANENKOVA Tatiana

(57)

*
* *
In vitro process for the quick determination
of a patient's status relating to infection
with Mycobacterium tuberculosis
The invention relates to an in vitro process for
the quick determination of the infectious status of a Mycobacterium tuberculosis infection
from whole blood in terms of active or latent
tuberculosis.
The process comprises the following steps:
- stimulating an antigen-specific T cell that is
present in a first sample of whole blood with
purified protein derivative (PPD) in the presence of antibodies against CD28, or CD28
and CD49d;
- processing of PPD by antigen-presenting
cells (APC) by incubating for 1.5 h to 2.5 h,
especially for 2 h, at 35°C to 39°C, especially
at 37°C, optionally with adding CO2;
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- adding a secretion inhibitor;
- effecting an intensive mixing;
- another incubation for a period of at least
2.5 h at a temperature from 35°C to 39°C;
- determining a cytokine profile from both the
intracellular (INF-γ) production and the intracellular (IL-2) production of the antigenspecific T cell; wherein
- the presence of an active tuberculosis is indicated by a shift of the cytokine profile towards (IFN-γ) single positive cells accompanied by a decrease of (IFN-γ/IL-2) double positive T cells.
Claims: 16
Fig.: 6

(54)

(57)

*
* *
Метод для быстрого определения in
vitro состояния пациента, инфицированного Mycobacterium tuberculosis
Изобретение относится к методу быстрого
определения in vitro в цельной крови состояния пациента, инфицированного Mycobacterium tuberculosis, относительно активного или латентного туберкулеза.

INVENTIONS
Метод включает следующие стадии:
- стимуляция антиген-специфической Тклетки, которая присутствует в первой
пробе цельной крови, с очищенным белковым дериватом (PPD) при наличии антител
против CD28 или CD28 и CD49d;
- обработка очищенного белкового деривата (PPD) антиген-представляющими клетками (APC) путем инкубации в течение
1,5…2,5 часа, в частности в течение 2 чао
сов, при температуре 35…39 С, в частноо
сти при температуре 37 С, с факультативным добавлением CO2;
- добавление ингибитора секреции;
- интенсивное перемешивание;
- повторная инкубация в течение, по
меньшей мере, 2,5 часа при температуре
о
о
35 С…39 С;
- определение профиля цитокинов как от
внутриклеточного производства γ интерферона (ΙΝF-γ), так и внутриклеточного
производства интерлейкина-2 (IL-2) антиген-специфическoй Т-клетки; где
- на наличие активного туберкулёза указывает сдвиг профиля цитокинов в сторону
единичных положительных клеток интерферона γ (IFN-γ), сопровождаемый уменьшением двойных положительных Т-клеток
интерферона γ/интерлейкина-2 (IFN-γ/IL-2).
П. формулы: 16
Фиг.: 6
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

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

A

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

Л

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

4214 (13) B1
Int. Cl.: C02F 1/74 (2006.01)
C02F 101/10 (2006.01)
C02F 103/06 (2006.01)
C01B 31/10 (2006.01)
C01B 31/12 (2006.01)
(21) a 2012 0054
(22) 2012.06.18
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) CIBOTARU Silvia, MD; CIOBANU Mihail, MD;
BOŢAN Victor, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
SANDU Ion, RO; CREŢU Anca-Monica, RO;
NISTOR Andrei, MD
(54) Procedeu de modificare a structurii
poroase a cărbunelui activ impregnat cu
Cu(II) şi utilizarea lui la purificarea apelor
subterane de hidrogen sulfurat şi sulfuri
(57) Invenţia se referă la procedee de modificare a
structurii poroase a cărbunilor activi impregnaţi
cu Cu(II) şi la utilizarea acestora pentru purificarea prin oxidare catalitică a apelor subterane de
hidrogen sulfurat şi sulfuri.
Procedeul de modificare a structurii poroase
a cărbunelui activ impregnat cu Cu(II) include
malaxarea mecanică timp de o oră la temperatura camerei a unei suspensii de adsorbant
în apă demineralizată cu barbotarea concomitentă a oxigenului. Ca rezultat se micşorează suprafaţa specifică şi volumul microporilor adsorbantului.
Procedeul de purificare a apelor subterane
de hidrogen sulfurat şi sulfuri prin oxidare
catalitică include adăugarea în apa subterană a cărbunelui activ impregnat cu Cu(II),
cu structura poroasă modificată conform
procedeului sus-menţionat, malaxarea mecanică a suspensiei cărbune-apă, timp de o oră
la temperatura camerei cu barbotarea concomitentă a oxigenului, după care se separă
cărbunele activ de apa purificată pentru o
eventuală reutilizare într-un nou ciclu de
purificare.
Utilizarea adsorbantului cu structura poroasă
astfel modificată exclude formarea sulfului pe
suprafaţa lui, ce indică asupra sporirii activităţii catalitice a unui astfel de adsorbant.
Revendicări: 2
Figuri: 7

(54)
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*
* *
Process for modifying the porous structure of activated coal impregnated with
Cu(II) and its use for the treatment of underground waters from hydrogen sulfide
and sulfides

INVENTIONS
(57)

The invention relates to processes for modifying
the porous structure of activated coals impregnated with Cu(II) and their use for the treatment
by catalytic oxidation of underground waters
from hydrogen sulfide and sulfides.
The process for modifying the porous structure of activated coal impregnated with Cu(II)
includes the mechanical agitation for one
hour at room temperature of an adsorbent
suspension in demineralized water with concomitant barbotage of oxygen. As a result is
reduced the specific surface and volume of
adsorbent micropores.
The process for treatment of underground
waters from hydrogen sulfide and sulfides by
catalytic oxidation includes the addition in the
underground water of activated coal impregnated with Cu(II), with a modified porous
structure according to the above-mentioned
process, the mechanical mixing of the coalwater suspension for an hour at room temperature with concomitant barbotage of oxygen, afterwards the activated coal is separated from the treated water for a possible
reuse in a new cycle of treatment.
Use of the adsorbent with the modified in that
way porous structure excludes the formation
of sulfur on its surface, which indicates an increase of the catalytic activity of such adsorbent.
Claims: 2
Fig.: 7

(54)

(57)

*
* *
Способ модификации пористой структуры активного угля импрегнированным Cu(II) и его использование для
очистки подземных вод от сероводорода и сульфидов
Изобретение относится к способам модификации пористой структуры активных
углей, импрегнированных Cu(II), и их использование для очистки подземных вод
от сероводорода и сульфидов каталитическим окислением.
Способ модификации пористой структуры
активного угля, импрегнированного Сu(II),
включает механическое перемешивание в
течение часа при комнатной температуре
суспензии адсорбента в деминерализованной воде с одновременным барботированием кислорода. В результате уменьшаются удельная поверхность и объем
микропор адсорбента.
Способ очистки подземных вод от сероводорода и сульфидов каталитическим
окислением включает добавление в воду
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активного угля, импрегнированного Сu(II),
с модифицированной пористой структурой
вышеперечисленным способом, механическое перемешивание суспензии угольвода, в течение часа при комнатной температуре с одновременным барботированием кислорода, после чего отделяют активный уголь от очищенной воды для
возможного повторного использования в
новом цикле очистки.
Использование адсорбента с модифицированной таким образом пористой структурой исключает образование серы на его
поверхности, что свидетельствует о повышении каталитической активности такого адсорбента.

(54)

(57)

Inhibitor of human myeloid leukemia based on
N-(4-(5-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3yl)phenyl)-2-(pyridin-2-ylmethylen)hydrazinecarbothioamide
The invention relates to organic chemistry,
namely to the synthesis of biologically active
compounds from the group of hydrazinecarbothioamides with heterocyclic nuclei which
can be used for prevention and treatment of
human myeloid leukemia.
Summary of the invention consists in that as
an inhibitor of human myeloid leukemia (HL60 cells) is proposed a new compound N-(4(5-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3yl)phenyl)-2-(pyridin-2-ylmethylen)-hydrazinecarbothioamide with the formula:

П. формулы: 2
Фиг.: 7

(11)
(51)

4215 (13) B1
Int. Cl.: C07C 251/82 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 231/06 (2006.01)
A61K 31/33 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) a 2012 0059
(22) 2012.07.09
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
(72) BARBĂ Nicanor, MD; GULEA Aurelian, MD;
POPUŞOI Ana, MD; JALBĂ Angela, MD
(54) Inhibitor al leucemiei mieloide umane în
bază de N-(4-(5-(piridin-2-il)-4,5-dihidro1H-pirazol-3-il)fenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)hidrazincarbotioamidă
(57) Invenţia se referă la chimia organică, şi anume
la sinteza compuşilor biologic activi din grupa
hidrazincarbotioamidelor cu nuclee heterociclice care pot fi utilizaţi pentru profilaxia şi
tratamentul leucemiei mieloide umane.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate
de inhibitor al leucemiei mieloide umane (celule
HL-60) se propune un compus nou N-(4-(5(piridin-2-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenil)-2(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamidă
cu
formula:

Compusul revendicat posedă proprietăţi de
inhibitor al leucemiei mieloide umane.

The claimed compound possesses inhibitory
properties of human myeloid leukemia.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Ингибитор миелоидой лейкемии человека на основе N-(4-(5-(пиридин-2-ил)4,5-дигидро-1Н-пиразол-3-ил)фенил)-2(пиридин-2-илметилен)-гидразинкарботиоамида
Изобретение относится к органической
химии, а именно к синтезу биологически
активных соединений из группы гидразинкарботиоамидов с гетероциклическими
ядрами, которые могут быть использованы для профилактики и лечения миелоидного лейкоза человека.Сущность изобретения заключается в том, что в качестве
ингибитора миелоидного лейкоза человека (HL-60 клеток) предлагается новое соединение N-(4-(5-(пиридин-2-ил)- 4,5-дигидро1Н-пиразол-3-ил)фенил)-2-(пири-дин-2-илметилен)-гидразинкарботиоамида с формулой:

Заявленное соединение обладает ингибирующими свойствами миелоидного лейкоза человека.
П. формулы: 1

Revendicări: 1
*
*

*
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4216 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
(21) a 2012 0063
(22) 2012.08.15
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) USATÎI Agafia, MD; MOLODOI Elena, MD;
EFREMOVA Nadejda, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; BORISOVA Tamara, MD; FULGA
Ludmila, MD
(54) Tulpină de drojdii Saccharomyces cerevisiae − producătoare de manani
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special
la o tulpină de drojdii Saccharomyces cerevisiae şi poate fi utilizată în tehnologia de producere a polizaharidelor, în special a mananilor utilizaţi în ramurile vinicolă, farmaceutică, alimentară.
Tulpina de drojdii este depozitată în Colecţia
Naţională de Microorganisme Nepatogene a
Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al
AŞM cu numărul CNMN-Y-18 şi poate fi
utilizată în calitate de sursă de manani.

INVENTIONS
технологии АНМ под номером CNMN-Y-18 и
может быть использован в качестве источника маннанов.

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Strain of Saccharomyces cerevisiae yeast
− producer of mannans
The invention relates to biotechnology, in
particular to a strain of Saccharomyces
cerevisiae yeast and can be used in the polysaccharide production technology, particularly mannans used in wine-making, pharmaceutical and food industries.
The yeast strain is deposited in the National
Collection of Nonpathogenic Microorganisms of
the Institute of Microbiology and Biotechnology
of the ASM under the number CNMN-Y-18 and
can be used as a source of mannans.
Claims: 1

(54)
(57)
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*
* *
Штамм
дрожжей
Saccharomyces
cerevisiae − продуцент маннанов
Изобретение относится к биотехнологии, в
частности к штамму дрожжей Saccharomyces cerevisiae и может быть использовано в технологии производства полисахаридов, в частности маннанов, используемых в винодельческой, фармацевтической, пищевой отраслях.
Штамм дрожжей депонирован в Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов Института Микробиологии и Био-

П. формулы: 1

(11)
(51)

4217 (13) B1
Int. Cl.: C12P 3/00 (2006.01)
C01B 3/02 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
C07C 13/62 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07C 35/12 (2006.01)
C07C 13/21 (2006.01)
C07C 403/24 (2006.01)
(21) a 2012 0010
(22) 2012.01.23
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) COVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin,
MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA
Gheorghe, MD
(54) Procedeu de obţinere anaerobă a biohidrogenului din deşeuri organice
(57) Invenţia se referă la tratarea microbiologică a
deşeurilor organice din industria alimentară
şi de prelucrare a produselor agricole cu obţinerea unui produs energetic curat ecologic –
biogaz, constituit preponderent din hidrogen.
Invenţia poate fi utilizată şi la epurarea apelor uzate puternic poluate sau în alte domenii
ale economiei, unde se formează deşeuri organice de origine vegetală şi animală.
Procedeul propus de obţinere a biohidrogenului include fermentarea anaerobă a borhotului de la procesele de distilare a vinurilor
brute şi de la producerea alcoolului în prezenţa inhibitorilor chimici ai metanogenezei,
care reprezintă substanţe vegetale biologic
active de natură izoprenoidă, adăugate în
cantităţi de 1⋅10-3±5⋅10-4% mas. de la masa
deşeurilor. Fermentarea are loc la un
pH=5,2…7,5 în condiţii mezofile, la 33±2°C,
la amestecarea borhotului şi evacuarea continuă a hidrogenului din bioreactor. În calitate
de inhibitori ai metanogenezei pot fi utilizaţi
compuşii triterpenici ghipsogenină sau glicozide ale ghipsogeninei cu următoarea formulă structurală generală:
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used triterpenic compounds gypsogenin or
gypsogenin glycosides with the following
general structural formula:

sau saponina neotigogheninei − un steroid
C27-spirostanic cu următoarea formulă structurală:
or neotigogenin saponin − a C27-spirostan
steroid with the following structural formula:

De asemenea poate fi utilizat limonenul
(1-metil-4-izopropenilciclohexen-1),
mentolul
(3-metil-6-izopropilciclohexanol) sau β-carotena.
Procedeul asigură o viteză a formării hidrogenului în limitele 1,9…2,2 L(H2)/L(borhot)⋅h,
iar conţinutul de hidrogen molecular în biogazul produs atinge 59…68% vol., totodată
metanul practic lipseşte din biogaz.

.
It can also be used limonene (1-methyl-4isopropenylcyclohexene-1), menthol (3-methyl6-isopropylcyclohexanol) or β-carotene.
The process provides a hydrogen formation
rate within the limits 1.9…2.2 L(H2)/L(distillery
refuse)⋅h, and the content of molecular hydrogen in the resulting biogas reaches
59…68 vol. %, at the same time methane is
practically absent in the biogas.

Revendicări: 6

(54)
(57)

*
* *
Process for anaerobic production of
biohydrogen from organic waste
The invention relates to microbiological processing of organic waste from food and agricultural product processing industry with the
production of an ecologically clean energy
product − biogas, consisting primarily of hydrogen. The invention can also be used for
the purification of highly polluted waste waters or in other areas of the national economy, where are formed organic waste of vegetal and animal origin.
The proposed process for production of
biohydrogen includes the anaerobic fermentation of distillery refuse from wine stock distillation processes and alcohol production in
the presence of methanogenesis chemical
inhibitors, which are biologically active vegetal substances of isoprenoid nature, added to
the amount of 1⋅10-3±5⋅10-4 mass % of the
waste weight. The fermentation is carried out
at pH=5.2…7.5 in mesophilic conditions, at
33±2°C, at the stirring of distillery refuse and
continuous removal of hydrogen from bioreactor. As methanogenesis inhibitors can be

Claims: 6

(54)
(57)

*
* *
Способ анаэробного получения биоводорода из органических отходов
Изобретение относится к микробиологической переработке органических отходов
пищевой и перерабатывающей промышленности сельского хозяйства с получением экологически чистого энергетического продукта − биогаза, состоящего преимущественно из водорода. Изобретение
может быть использовано и в очистке
сильнозагрязненных сточных вод или в
других областях народного хозяйства, где
образуются органические отходы растительного и животного происхождения.
Предлагаемый способ получения биоводорода включает анаэробную ферментацию барды от процессов дистилляции виноматериалов и спиртоперегонных производств в присутствии химических ингибиторов метаногенеза, которые представляют биологически активные раститель-
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ные вещества изопреноидной природы,
-3
-4
добавленные в количестве 1⋅10 ± 5⋅10
масс. % от массы отходов. Ферментацию
ведут при рН=5,2…7,5 в мезофильных условиях при 33±2°С, при перемешивании
барды и непрерывном отводе водорода из
биореактора. В качестве ингибиторов метаногенеза могут использоваться тритерпеновые соединения гипсогенин или гликозиды гипсогенина со следующей общей
структурной формулой:

INVENTIONS
(72)

(54)

(57)

или сапонин неотигогенина - С27-спиростановый стероид следующей структурной
формулы:

BURDUNIUC Olga, MD; COJOCARU Radu,
MD; SPÂNU Constantin, MD; GHEORGHIŢĂ
Stela, MD; ROŞCIN Iurie, MD
Procedeu de diagnosticare a infecţiilor
cauzate de enterobacterii producătoare
de beta-lactamaze
Invenţia se referă la medicină, în special la
un procedeu de diagnosticare a infecţiilor
cauzate de enterobacterii producătoare de
beta-lactamaze.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se
efectuează screeningul prin metoda multiplex
al reacţiei de polimerizare în lanţ cu utilizarea
tulpinilor de referinţă E. coli profil BLSE CTXM-1 din grupul filogenetic A, E. coli profil
BLSE CTX-M-3 din grupul filogenetic A, E.
coli profil BLSE CTX-M-3 din grupul filogenetic B2, E. coli profil BLSE CTX-M-14 din grupul filogenetic A, E. coli profil BLSE CTX-M14 din grupul filogenetic B2, E. coli profil
BLSE CTX-M-14 din grupul filogenetic D, E.
coli profil BLSE CTX-M-15 din grupul filogenetic A, E. coli profil BLSE CTX-M-15 din
grupul filogenetic B2, E. coli profil BLSE
CTX-M-15 din grupul filogenetic D, iar în cazul stabilirii unor noi tulpini se efectuează
metoda de secvenţiere pentru stabilirea
agentului infecţios şi includerea lui în lista
tulpinilor de referinţă.
Revendicări: 1

(54)
Также может использоваться лимонен (1метил-4-изопропенилциклогексен-1), ментол (3-метил-6-изопропилциклогекса-нол)
или β-каротен.
Способ обеспечивает скорость образования водорода в пределах 1,9…2,2 л(Н2)/л
(барды)⋅час, а содержание молекулярного
водорода в образующемся биогазе достигает 59…68 об. %, при этом метан практически отсутствует в биогазе.
П. формулы: 6

(11)
(51)

4218 (13) B1
Int. Cl.: C12Q 1/10 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
(21) a 2012 0080
(22) 2012.06.07
(67)* s 2012 0082, 2012.09.21
(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
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(57)

*
* *
Method for diagnosis of infections caused
by enterobacteria producers of betalactamases
The invention relates to medicine, in particular to a method for diagnosis of infections
caused by enterobacteria producers of betalactamases.
Summary of the invention consists in that it is
carried out the screening by multiplex method of chain polymerase reaction using the
reference strains E.coli profile ESBL CTX-M-1
from the phylogenetic group A, E.coli profile
ESBL CTX-M-3 from the phylogenetic group
A, E.coli profile ESBL CTX-M-3 from the phylogenetic group B2, E.coli profile ESBL CTXM-14 from the phylogenetic group A, E.coli
profile ESBL CTX-M-14 from the phylogenetic
group B2, E.coli profile ESBL CTX-M-14 from
the phylogenetic group D, E.coli profile ESBL
CTX-M-15 from the phylogenetic group A,
E.coli profile ESBL CTX-M-15 from the phylogenetic group B2, E.coli profile ESBL CTXM-15 from the phylogenetic group D, and in
the case of determining new strains is carried
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arborele căruia este legat cu arborele
rotorului (4) cu pale (5). De ambele părţi ale
gondolei (2) este amplasată câte o roată
vindroză (12), instalate pe un arbore comun
şi legate cinematic cu turnul (1) printr-un
angrenaj cu melc. Gondola (2) este instalată
pe un platou (3) printr-o articulaţie cu osie
(18). Platoul (3) este amplasat pe turn (1). În
gondolă (2) este instalat un hidrocilindru (7),
acţionat de o staţie hidraulică (8), legată cu
un traductor de tensiune, instalat pe rotorul
(4) generatorului electric (6). Ştocul (11)
hidrocilindrului (7) este legat articulat cu
gondola (2), iar carcasa hidrocilindrului (7)
este legată articulat cu platoul (3).

out the sequencing method to determine the
infectious agent and its inclusion in the list of
reference strains.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Способ диагностики инфекций, вызванных энтеробактериями, продуцирующими бета-лактамазы
Изобретение относится к медицине, в
частности к способу диагностики инфекций, вызванных энтеробактериями, продуцирующими бета-лактамазы.
Сущность изобретения состоит в том что
осуществляют скрининг мультиплексным
методом полимеразной цепной реакции с
использованием референс-штаммов E.coli
профиль БЛРС CTX-M-1 филогенетической группы А, E.coli профиль БЛРС CTXM-3 филогенетической группы А, E.coli
профиль БЛРС CTX-M-3 филогенетической группы B2, E.coli профиль БЛРС CTXM-14 филогенетической группы А, E.coli
профиль БЛРС CTX-M-14 филогенетической группы B2, E.coli профиль БЛРС CTXM-14 филогенетической группы D, E.coli
профиль БЛРС CTX-M-15 филогенетической группы А, E.coli профиль БЛРС CTXM-15 филогенетической группы B2, E.coli
профиль БЛРС CTX-M-15 филогенетической группы D, а в случае определения
новых штаммов осуществляют метод секвенирования для определения возбудителя инфекции и его включения в список
референс-штаммов.

Revendicări: 1
Figuri: 6

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

4219 (13) B1
Int. Cl.: F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
(21) a 2012 0073
(22) 2012.09.06
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;
BOSTAN Viorel, MD; SOBOR Ion, MD;
SOCHIREANU Anatol, MD
(54) Turbină eoliană cu ax orizontal
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană, şi
anume la turbine eoliene destinate pentru
consumatorii individuali.
Turbina eoliană cu ax orizontal conţine un
turn (1), pe care sunt instalate un rotor (4) cu
pale (5), amplasat pe un butuc într-o gondolă
(2), precum şi un generator electric (6),

*
* *
Wind turbine with horizontal axis
The invention relates to the wind-power engineering, namely to wind turbines designed
for individual consumers.
The wind turbine with horizontal axis comprises a mast (1), on which are installed a rotor (4) with blades (5), located on a hub in a
gondola (2), and an electric generator (6),
the shaft of which is connected to the shaft of
the rotor (4) with blades (5). On both sides of
the gondola (2) is placed a tail-vane wheel
(12), mounted on a common shaft and
kinematically connected to the mast (1) via a
worm gearing. The gondola (2) is installed on
a platform (3) through a hinge with axis (18).
The platform (3) is placed on the mast (1). In
the gondola (2) is installed a hydraulic cylinder (7), controlled by a hydraulic station (8),
connected to a voltage transducer, installed
on the rotor (4) of the electric generator (6).
The rod (11) of the hydraulic cylinder (7) is
pivotally connected to the gondola (2), and
the carcass of the hydraulic cylinder (7) is
pivotally connected to the platform (3).
Claims: 1
Fig.: 6

(54)
(57)

*
* *
Ветротурбина с горизонтальной осью
Изобретение относится к ветроэнергетике, а
именно к ветротурбинам, предназначенным
для индивидуальных потребителей.
Ветротурбина с горизонтальной осью содержит мачту (1), на которой установлены
ротор (4) с лопастями (5), размещенный
на ступице в гондоле (2), а также электрогенератор (6), вал которого связан с ва-
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лом ротора (4) с лопастями (5). С обеих
сторон гондолы (2) размещено по одному
виндрозному колесу (12), установленныe
на общем валу и кинематически связанныe
с мачтой (1) посредством червячной передачи. Гондола (2) установлена на площадке (3) посредством шарнира с осью
(18). Площадка (3) размещена на мачте
(1). В гондоле (2) установлен гидроцилиндр (7), управляемый гидростанцией
(8), связанной с датчиком напряжения, установленном на роторе (4) электрогенератора (6). Шток (11) гидроцилиндра (7)
шарнирно связан с гондолой (2), а каркас
гидроцилиндра (7) шарнирно связан с
площадкой (3).

Metoda de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente constă în aceea că
microobiectul se iluminează cu un rastru
interferenţial cu o perioadă prestabilită, format ca rezultat al interferenţei a cel puţin
două fluxuri de raze laser cu intensităţi diferite, cu formarea unei imagini de interferenţă
din fâşii luminoase cu diferită intensitate şi
vizibilitate V < 1, apoi imaginea de interferenţă mărită preliminar se proiectează în
formă de flux al obiectului pe un purtător
pentru înregistrarea hologramei microobiectului, ca rezultat al interferenţei fluxului obiectului şi al celui de referinţă, unite sub un
unghi în raport cu suprafaţa purtătorului, se
înre-gistrează holograma, apoi imaginea
restabi-lită a microobiectului prin intermediul
unei camere digitale se transmite la calculator. Dimensiunile microobiectului se determină
reieşind din valorile hologramei înregistrate a
rastrului interferenţial cu perioada cunoscută.

П. формулы: 1
Фиг.: 6

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

(11)
(51)

4220 (13) B1
Int. Cl.: G01B 9/02 (2006.01)
G01B 9/021 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
(21) a 2012 0017
(22) 2012.02.16
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) CHIRIŢA Arcadi, MD; CORŞAC Oleg, MD;
JIDCOV Iurii, MD; BULIMAGA Tatiana, MD;
PRILEPOV Vladimir, MD; ANDRIEŞ Ion, MD;
NASEDCHINA Nadejda, MD
(54) Metodă de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente
(57) Invenţia se referă la cercetarea materialelor
cu ajutorul mijloacelor optice, în special la
metode de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente.
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*
* *
Method for measuring the dimensions of
opaque micro-objects
The invention relates to the study of materials
by optical means, in particular to methods for
measuring the dimensions of opaque microobjects.
The method for measuring the dimensions of
opaque micro-objects consists in that the
micro-object is illuminated with an interference raster with a preset period, formed as a
result of interference of at least two laser
beams with different intensities, with the formation of an interference image of bright fringes with different intensity and visibility V < 1,
then the pre-enlarged interference image is
projected in the form of object beam on a
micro-object hologram recording medium, as
a result of interference of the object and reference beams, converged at an angle with
the surface of the medium, is recorded the
hologram, then the reconstructed image of
the micro-object by means of a digital camera is transferred to the computer. The dimensions of the micro-object are determined
proceeding from the values of the recorded
hologram of the interference raster with the
known period.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*

*

INVENŢII
(54)
(57)

Метод измерения размеров непрозрачных микрообъектов
Изобретение относится к исследованию
материалов с помощью оптических средств,
в частности к методам измерения размеров
непрозрачных микрообъектов.
Метод измерения размеров непрозрачных
микрообъектов состоит в том, что микрообъект освещается интерференционным
растром с заданным периодом, сформированным в результате интерференции
не менее двух лазерных пучков с разными
интенсивностями, с образованием интерференционной картинки из светлых полос
c различной интенсивностью и видимостью V < 1, затем предварительно увеличенное изображение интерференционной
картинки проецируется в виде предметного пучка на носитель для регистрации голограммы микрообъекта, в результате интерференции предметного и опорного
пучков, сведенных под углом к поверхности носителя, регистрируется голограмма,
затем восстановленное изображение микрообъекта посредством цифровой камеры
переносится на компьютер. Размеры микрообъекта определяются, исходя из значений зарегистрированной голограммы
интерференционного растра с известным
периодом.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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Metoda, conform invenţiei, constă în aceea
că se adaugă soluţie apoasă de albastru de
metilen la proba analizată şi se măsoară diferenţa absorbţiei luminii dintre soluţia iniţială
de albastru de metilen şi amestecul obţinut la
maximul de absorbţie de 609 nm. Concentraţia
substanţelor humice se determină utilizând
curba de calibrare.
Revendicări: 1

(54)
(57)

Claims: 1

(54)
(57)

(11)
(51)

4221 (13) B1
Int. Cl.: G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
C09B 21/00 (2006.01)
(21) a 2012 0008
(22) 2012.01.10
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞEPELI Diana, MD; FILIPPOV Mihail, MD;
LUPAŞCU Tudor, MD
(54) Metodă de determinare cantitativă a substanţelor humice în apele naturale
(57) Invenţia se referă la chimia analitică, şi anume la o metodă fotocolorimetrică de determinare cantitativă a substanţelor humice în
apele naturale.

*
* *
Method for quantitative determination of
humic substances in natural waters
The invention relates to analytical chemistry,
namely to a photocolorimetric method for
quantitative determination of humic substances in natural waters.
The method, according to the invention, consists in that it is added aqueous solution of
methylene blue to the test sample and is
measured the difference of light absorption
between the initial solution of methylene blue
and the obtained mixture at the maximum
absorption of 609 nm. The concentration of
humic substances is determined using calibration curve.

*
* *
Метод количественного определения
гуминовых веществ в природных водах
Изобретение относится к аналитической
химии, а именно к фотоколориметрическому
методу количественного определения гуминовых веществ в природных водах.
Метод, согласно изобретению, состоит в
том, что добавляют водный раствор метиленового голубого к анализируемой пробе
и измеряют разность поглощения света
между исходным раствором метиленового
голубого и полученной смесью при максимуме поглощения 609 нм. Концентрацию
гуминовых веществ определяют используя
калибровочную кривую.
П. формулы: 1
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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INVENŢII
618 (13) Y
Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
(21) s 2012 0079
(22) 2012.05.29
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) BOGDAN Ion, MD
(54) Procedeu de tăiere a pomului de măr
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la
pomicultură, în special la un procedeu de tăiere a pomului de măr.
Procedeul, conform invenţiei, include tăierea
de formare a coroanei în formă de fus,
constituită dintr-un ax şi 4 ramuri de schelet
de ordinul întâi amplasate pe spirală,
totodată pe fiecare ramură de schelet de
ordinul întâi şi pe partea de vârf a axului se
formează câte o singură verigă de rod, care
cuprinde: ramuri anuale, ramuri de doi ani
purtătoare de rod şi ramuri de trei ani care
fructifică, cu aplicarea în fiecare primăvară,
începând cu anul 6 după plantare, a tăierii de
formare a unui singur cep de substituire
pentru fiecare verigă de rod şi de substituire
în cadrul verigii de rod doar a ramurii de
semischelet formate din patru creşteri consecutive.
Rezultatul constă în reducerea substanţială a
numărului de operaţii tehnologice de tăiere,
atât la etapa de formare a coroanei pomului,
cât şi la etapa de fructificare şi de menţinere
a ei în parametrii stabiliţi pe parcursul întregii
perioade de exploatare.

MD - BOPI 4/2013

(11)
(51)

The result consists in the substantial reduction of the number of technological operations of pruning, both at the tree crown shaping stage and the stage of fructification and
maintenance thereof in the given parameters
throughout the entire period of exploitation.
Claims: 4
Fig.: 32

(54)
(57)

Revendicări: 4
Figuri: 32

(54)
(57)

*
* *
Process for pruning apple trees
The invention relates to agriculture, namely
to pomiculture, particularly to a process for
pruning apple trees.
The process, according to the invention,
comprises the pruning for fusiform crown
shape, made up of an axis and 4 spirally arranged primary scaffold branches, at the
same time on each primary scaffold branch
and in the upper part of the axis is formed
only one fruit link, which includes: annual
branches, biennial fruit-bearing branches and
triennial branches that fruitify, with the application each spring, starting with the 6th year
after planting, of pruning for shaping only one
replacement spur for each fruit link and replacement in the fruit link only of the
semiscaffold branch formed of four successive
increments.

*
* *
Способ обрезки яблоневого дерева
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к садоводству, в особенности
к способу обрезки яблоневого дерева.
Способ, согласно изобретению, включает
обрезку для формирования веретеновидной кроны, составленной из центрального
проводника и 4-х скелетных ветвей первого порядка, расположенных по спирали,
вместе с тем на каждой скелетной ветви
первого порядка и в верхней части центрального проводника формируется только по одному плодовому звену, которое
включает: однолетние ветви, 2-х летние
плодоносящие ветви и 3-х летние ветви,
которые плодоносят, с применением каждой весной, начиная с 6-го года после посадки, обрезки с формированием только
одного сучка замещения для каждого плодового звена и замещения в плодовом
звене только полускелетной ветви, сформированной из четырех последовательных приростов.
Результат состоит в существенном сокращении числа технологических операций по обрезке, как на этапе формирования кроны дерева, так и на этапе плодоношения и поддержания ее в заданных
параметрах на протяжении всего периода
эксплуатации.
П. формулы: 4
Фиг.: 32
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(74) ŞURGALSCHI Ecaterina
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F − the surface of dehydrated fruits, related
to a mass unit of dry substance from fruits,
2
m /kg;
S1 − the mass of dry substances in the dehydrated fruits, kg;
I − the rate of accumulation of moisture,
2
kg/kg d.s./h⋅m ;
κp, κt − correction factors.
The result consists in providing the possibility
of controlling the process of rehydration in
different conditions of its implementation.

Procedeu de rehidratare a fructelor deshidratate de vişin şi cireş
Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la un procedeu de rehidratare a fructelor deshidratate de vişin şi cireş.
Procedeul, conform invenţiei, prevede cufundarea fructelor deshidratate cu sau fără sâmo
buri în apă cu temperatura de 20…80 C,
totodată durata cufundării se calculează conform formulei:

τ=

G1 − κ ρ G2

F × S1 × κ t I

,

unde:
τ − durata cufundării, h;
G1 − masa fructelor deshidratate, cu excepţia
sâmburilor, kg;
G2 − masa fructelor rehidratate, cu excepţia
sâmburilor, kg;
F − suprafaţa fructelor deshidratate,
raportată la o unitate de masă de substanţă
2
uscată din fructe, m /kg;
S1 − masa substanţelor uscate în fructele
deshidratate, kg;
I − viteza de acumulare a umidităţii, kg/kg
2
s.u./h⋅m ;
κp, κt − coeficienţi de corecţie.
Rezultatul constă în asigurarea posibilităţii de
dirijare a procesului de rehidratare în diferite
condiţii de realizare a acestuia.

Claims: 6
Fig.: 4

(54)
(57)

τ=

(57)

*
* *
Process for rehydration of dehydrated
sour cherry and cherry fruits
The invention relates to the food industry, in
particular to a process for rehydration of dehydrated sour cherry and cherry fruits.
The process, according to the invention, provides for the immersion of dehydrated fruits
with or without stones in the water at the
temperature of 20…80°C, at the same time
the duration of immersion is calculated according to the formula:

τ=

G1 − κ ρ G2

F × S1 × κ t I

,

where:
τ − the duration of immersion, h;
G1 − the mass of dehydrated fruits, except for
stones, kg;
G2 − the mass of rehydrated fruits, except for
stones, kg;
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G1 − κ ρ G2

F × S1 × κ t I

,

где:
τ − продолжительность погружения, ч;
G1 − масса обезвоженных фруктов, за вычетом косточек, кг;
G2 − масса регидратированных фруктов,
за вычетом косточек, кг;
F − поверхность обезвоженных фруктов,
приходящаяся на единицу массы сухого
2
вещества из фруктов, м /кг;
S1 − масса сухих веществ в обезвоженных
фруктах, кг;
I − скорость аккумулирования влаги, кг/кг
2
с.в./ч⋅м ;
κp, κt − поправочные коэффициенты.
Результат состоит в обеспечении возможности управления процессом регидратации в разных условиях его осуществления.

Revendicări: 6
Figuri: 4

(54)

*
* *
Способ регидратации обезвоженных
фруктов вишни и чeрешни
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способу регидратации обезвоженных фруктов вишни и
черешни.
Способ, согласно изобретению, предусматривает погружение обезвоженных
фруктов с косточками или без них в воду
o
при температуре 20…80 C, причем продолжительность погружения расчитывается согласно формуле:

П. формулы: 6
Фиг.: 4
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ANGHELICI
Gheorghe,
MD;
SAMOHVALOV Serghei, MD; MORARU
Viorel, MD
(54) Metodă de decontaminare selectivă a tractului gastrointestinal în sindromul insuficienţei intestinale
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgie şi poate fi aplicată pentru tratamentul sindromului de insuficienţă intestinală în
perioada postoperatorie la pacienţii cu patologii chirurgicale acute.
Conform invenţiei, metoda de decontaminare
selectivă a tractului gastrointestinal în sindromul insuficienţei intestinale constă în aceea
că se efectuează intubarea nasogastrică sau
nasointestinală, apoi se administrează prin
sondă sol. fiziologică ozonată în cantitate de
200 ml cu concentraţia ozonului de 5…7
mg/L şi sol. eritromicină 500 mg, de 2 ori pe
zi, concomitent timp de 30 min se iradiază
regiunea epigastrică cu unde electromagnetice în diapazon milimetric cu intensitatea de
10 mW/cm şi lungimea de undă de 7,1 nm,
cura constituie 7 zile.

(54)

(57)

Метод селективной деконтаминации
желудочно-кишечного тракта при синдроме кишечной недостаточности
Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии, и может быть использовано для лечения синдрома кишечной
недостаточности в послеоперационном
периоде у больных с острыми хирургическими заболеваниями.
Согласно изобретению метод селективной
деконтаминации
желудочно-кишечного
тракта при синдроме кишечной недостаточности состоит в том, что осуществляют
назогастральную или назокишечную интубацию, затем через зонд вводят озонированный физиологический р-р в количестве
200 мл с концентрацией озона 5…7 мг/л и
р-р эритромицина 500 мг, 2 раза в день,
одновременно в течение 30-и минут облучают эпигастральную область электромагнитными волнами в милиметрическом
диапазоне с интенсивностью 10 мВт/см и
длиной волны 7,1 нм, курс составляет 7
дней.
П. формулы: 1

Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for selective decontamination of
gastrointestinal tract in the intestinal failure
syndrome
The invention relates to medicine, in particular to surgery, and can be used for the treatment of intestinal failure syndrome in the
postoperative period in patients with acute
surgical diseases.
According to the invention, the method for
selective decontamination of gastrointestinal
tract in the intestinal failure syndrome consists in that it is carried out the nasogastric or
nasointestinal intubation, then is administered through the tube ozonized physiologic
saline in an amount of 200 ml with the ozone
concentration of 5…7 mg/L and erythromycin
solution 500 mg, 2 times a day, concomitantly during 30 min is irradiated the epigastric
region with electromagnetic waves in the
millimetric range with an intensity of 10
mW/cm and a wavelength of 7.1 nm, the
course is 7 days.
Claims: 1
*
*

*

(11)
(51)

621 (13) Y
Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
A61L 24/04 (2006.01)
A61L 33/12 (2006.01)
(21) s 2012 0157
(22) 2012.11.08
(71)(72)(73) ANGHELICI Gheorghe, MD;
CORCIMARU Ion, MD; CRUDU Oleg, MD;
PISARENCO Sergiu, MD; MORARU Viorel,
MD
(54) Metodă de colecistectomie laparoscopică
la pacienţii cu ciroză hepatică
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgia endoscopică şi poate fi utilizată
pentru profilaxia hemoragiilor din loja vezicii
biliare în colecistectomia laparoscopică la
pacienţii cu ciroză hepatică.
Conform invenţiei, metoda de colecistectomie laparoscopică la pacienţii cu ciroză
heaptică constă în aceea că se efectuează
abordul prin 4 puncte, şi anume în regiunile
subombilicală, epigastrică, sub rebordul costal drept şi în regiunea iliacă dreaptă, se
introduc consecutiv dispozitivul optic şi
trocarele de lucru, apoi se mobilizează, se
clampează şi se secţionează ductul cistic şi
artera cistică, se infiltrează subseros peretele
vezicii biliare cu un amestec hemostatic, care
conţine crioprecipitat plasmatic, aprotinină,
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подпупочной, эпигастральной областях,
под правой реберной дугой и в правой
подвздошной области, вводят последовательно оптическое устройство и рабочие
трокары, затем мобилизуют, пережимают
и отрезают желчный проток и желчную
артерию, проводят субсерозную инфильтрацию стенки желчного пузыря гемостатической смесью, содержащую плазматический криопреципитат, апротинин, р-р тром2+
бина и р-р хлористого Ca при следующем
соотношении компонентов, на 1 мл:
плазматический криопреципитат (мг)
45…50
апротинин (KИЕ)
15…20
р-р тромбина (ЕА)
30…35
2+
р-р хлористого Ca (ммол)
1…2.
Затем осуществляют холецистэктомию от
шейки через инфильтрированный субсерозный слой упомянутой смесью, после
чего раны ушивают.

sol. trombină şi sol. clorură de Ca
în
următorul raport al componentelor, pentru 1 ml:
crioprecipitat plasmatic (mg)
45…50
aprotinină (KIU)
15…20
sol. trombină (UA)
30…35
2+
sol. clorură de Ca (mmol)
1…2.
Apoi se efectuează colecistectomia de la col
prin stratul subseros infiltrat cu amestecul
menţionat, după care plăgile se suturează.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for laparoscopic cholecystectomy
in patients with hepatic cirrhosis
The invention relates to medicine, in particular to endoscopic surgery and may be used
for prophylaxis of hemorrhages from the
gallbladder bed during laparoscopic cholecystectomy in patients with hepatic cirrhosis.
According to the invention, the method for
laparoscopic cholecystectomy in patients
with hepatic cirrhosis consists in that it is performed the approach in 4 points, namely in
the infraumbilical, epigastric region, under
the right costal arch and in the right iliac region, are consecutively introduced the optical
device and the working trocars, then it is mobilized, clamped and cut the bile duct and
bile artery, is subserously infiltrated the
gallbladder wall with a hemostatic mixture,
containing plasmatic cryoprecipitate, aprotinin,
thrombin solution and Ca2+ chloride solution in
the following component ratio, for 1 ml:
plasmatic cryoprecipitate (mg)
45…50
aprotinin (KIU)
15…20
thrombin solution (AU)
30…35
Ca2+ chloride solution (mmol)
1…2.
Then it is performed the cholecystectomy from
the neck through the infiltrated subserous layer
with the said mixture, afterwards the wounds
are sutured.
Claims: 1

(54)
(57)
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*
* *
Метод лапароскопической холецистэктомии у пациентов с циррозом печени
Изобретение относится к медицине, в частности к эндоскопической хирургии и может быть использовано для профилактики
кровотечений из ложи желчного пузыря
при лапароскопической холецистэктомии
у пациентов с циррозом печени.
Согласно изобретению, метод лапароскопической холецистэктомии у пациентов с
циррозом печени состоит в том, что выполняют доступ в 4-х точках, а именно в

П. формулы: 1

(11)
(51)

622 (13) Y
Int. Cl.: B24D 5/06 (2006.01)
B24D 5/14 (2006.01)
(21) s 2011 0175
(22) 2011.11.07
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) MAZURU Sergiu, MD; BOTNARI Vlad, MD;
MAZURU Alexandru, MD
(54) Sculă abrazivă
(57) Invenţia se referă la tehnologia construcţiei
de maşini, în special la prelucrarea pieselor
din metal cu forme geometrice greu prelucrabile prin aşchiere.
Scula abrazivă este executată în formă de
disc şi conţine sectoare abrazive cu granulaţie mare (1) şi granulaţie mică (2), care în pereche sunt divizate de un sector abraziv cu o
duritate mai mică (3) decât duritatea sectoarelor abrazive cu granulaţie mare (1) şi mică
(2). Sectoarele abrazive sunt unite între ele,
spre centrul sculei, printr-un cerc abraziv cu
duritate mai mică, iar lungimile arcurilor de
circumferinţă ale sectoarelor abrazive cu
granulaţie mare (1) şi mică (2) sunt egale şi
de două ori mai mari decât lungimea arcului
de circumferinţă al sectorului abraziv cu
duritate mai mică (3). Sectorul abraziv cu
granulaţie mică (2) este executat din
micropulbere abrazivă, sectorul abraziv cu
granulaţie mare (1) − din granule abrazive, şi
sectorul abraziv cu duritate mai mică (3) −
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чем длина дуги окружности абразивного
участка с меньшей твердостью (3). Мелкозернистый абразивный участок (2) выполнен из абразивного микропорошка, крупнозернистый абразивный участок (1) − из
абразивного зерна, и абразивный участок
с меньшей твердостью (3) − из абразивного порошка. Твердость абразивов выбрана в зависимости от твердости материала
обрабатываемой детали.

din pulbere abrazivă. Duritatea abrazivilor este
selectată în funcţie de duritatea materialului
piesei prelucrate.
Revendicări: 3
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)

*
Abrasive tool
The invention relates to the mechanical engineering technology, in particular to the machining of metal parts with geometric shapes
hard-to-machine by cutting.
The abrasive tool is made in the form of a
disk and contains coarse-grained (1) an finegrained (2) abrasive sections, which are
pairwise divided by an abrasive section with
a lower hardness (3) than the hardness of
the coarse-grained (1) and fine-grained (2)
abrasive sections. The abrasive sections are
interconnected, to the center of the tool, by
means of an abrasive circle with a lower
hardness, and the lengths of the arcs of circles of the coarse-grained (1) and finegrained (2) abrasive sections are equal and
twice greater than the length of the arc of circle of the abrasive section with a lower hardness (3). The fine-grained abrasive section
(2) is made of abrasive flour grain, the
coarse-grained section (1) − of abrasive
grain, and the abrasive section with lower
hardness (3) − of abrasive powder. The
hardness of abrasives is selected depending
on the hardness of the workpiece material.
Claims: 3
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Абразивный инструмент
Изобретение относится к технологии машиностроения, в частности к обработке
деталей из металла с геометрическими
труднообрабатываемыми формами резанием.
Абразивный инструмент выполнен в виде
диска и содержит крупнозернистые (1) и
мелкозернистые (2) абразивные участки,
которые попарно разделены абразивным
участком с меньшей твердостью (3), чем
твердость крупнозернистого (1) и мелкозернистого (2) абразивных участков. Абразивные участки соединены между собой, к середине инструмента, посредством абразивного круга с меньшей твердостью, а длины дуг окружностей крупнозернистых (1) и мелкозернистых (2) абразивных участков равны и в два раза больше,

П. формулы: 3
Фиг.: 4

(11)
(51)

623 (13) Y
Int. Cl.: B28B 3/00 (2006.01)
B28B 3/08 (2006.01)
B30B 11/02 (2006.01)
(21) s 2012 0112
(22) 2012.07.31
(71)(72)(73) NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav,
MD
(74) SCOROGONOV Anatolii
(54) Maşină de presare
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în
particular la maşinile pentru industria materialelor de construcţie şi poate fi aplicată la
brichetarea deşeurilor de materiale şi produse agricole şi industriale.
Maşina de presare conţine un corp cilindric
(1) cu o cameră de presare (2), executată cu
o gură de încărcare superioară (3) şi o gură
inferioară (7). Camera de presare (2) este
dotată cu nişte poansoane orizontale (13) cu
un dispozitiv de acţionare, direcţionate opus
faţă de axa corpului cilindric (1) şi instalate în
ghidajele (14) corpului (1), precum şi cu un
poanson superior (4), montat cu posibilitatea
deplasării în plan vertical. În gura inferioară
(7) a camerei de presare (2) sunt montate un
suport (8) şi un împingător (9). Dispozitivul
de acţionare al poansoanelor orizontale (13)
este executat în formă de două inele de forţă −
superior (19) şi inferior (20), coaxiale cu corpul (1), pe care îl cuprind din exterior, instalate cu posibilitatea rotirii sincrone unul în
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întâmpinarea altuia. Poansoanele orizontale
(13) sunt dotate cu bolţuri (15) şi role (16),
amplasate în falţuri tangenţiale (17), (18),
executate corespunzător în inelul de forţă
superior (19) şi în inelul de forţă inferior (20).
Suportul (8) este instalat cu posibilitatea deplasării în plan vertical în timpul încărcării
camerei de presare (2), cu fixarea ulterioară
a acestuia în poziţia inferioară după umplerea camerei de presare (2).
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Pressing machine
The invention relates to mechanical engineering, particularly to machines for building
materials industry and can be used for briquetting waste of agricultural and industrial
products and materials.
The pressing machine includes a cylindrical
body (1) with a pressure chamber (2), made
with an upper loading gate (3) and a lower
gate (7). The pressure chamber (2) is provided with horizontal punches (13) with a
drive, oppositely directed relative to the axis
of the cylindrical body (1) and installed in the
guides (14) of the body (1), and an upper
punch (4), mounted with the possibility of
movement in a vertical plane. In the lower
gate (7) of the pressure chamber (2) is
mounted a stopper (8) and a pusher (9). The
drive of horizontal punches (13) is made in
the form of two force rings − upper (19) and
lower (20), coaxial with the body (1), which
they embrace from the outside, installed with
the possibility of synchronous rotation towards each other. The horizontal punches
(13) are provided with bolts (15) and rollers
(16), placed in tangential grooves (17), (18),
made respectively in the force upper ring
(19) and force lower ring (20). The stopper
(8) is mounted with the possibility of movement in a vertical plane during loading of the
pressure chamber (2), with subsequent fixation thereof in the down position after filling in
the pressure chamber (2).
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)
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* *
Прессовочная машина
Изобретение относится к машиностроению, в частности к машинам для промышленности строительных материалов и

INVENTIONS
может найти применение при брикетировании отходов сельскохозяйственных и
промышленных продуктов и материалов.
Прессовочная машина содержит цилиндрический корпус (1) с камерой прессования (2), выполненной с верхним загрузочным окном (3) и нижним окном (7). Камера
прессования (2) снабжена горизонтальными пуансонами (13) с приводом,
встречно направленными относительно
оси цилиндрического корпуса (1) и установленными в направляющих (14) корпуса
(1), а также верхним пуансоном (4), смонтированным с возможностью перемещения в вертикальной плоскости. В нижнем
окне (7) камеры прессования (2) смонтирован упор (8) и выталкиватель (9). Привод горизонтальных пуансонов (13) выполнен в виде двух силовых колец − верхнего (19) и нижнего (20), соосных с корпусом (1), который они охватывают снаружи,
установленных с возможностью синхронного поворота навстречу друг другу. Горизонтальные пуансоны (13) снабжены
пальцами (15) и роликами (16), размещенными в тангенциальных пазах (17),
(18), выполненных соответственно в силовом верхнем кольце (19) и силовом
нижнем кольце (20). Упор (8) установлен с
возможностью перемещения в вертикальной плоскости во время загрузки камеры
прессования (2), с последующей его фиксацией в нижнем положении после заполнения камеры прессования (2).
П. формулы: 1
Фиг.: 3
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(11)
(51)

624 (13) Y
Int. Cl.: C11B 1/08 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
A23J 1/12 (2006.01)
(21) s 2012 0161
(22) 2012.11.12
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) CARAGIA Vavil, MD; SIMAC Viorel, RO;
NICOLAEVA Diana, MD; PODOGOVA Marina,
MD; JENAC Ana, MD; TÎRSÎNĂ Marina, MD
(74) ŞURGALSCHI Ecaterina
(54) Procedeu de obţinere a extractului liposolubil şi a produsului proteic din germeni de grâu
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la un procedeu de obţinere a extractului liposolubil şi a produsului proteic din germeni de
grâu, care pot fi utilizate în industria alimentară, medicină şi cosmetică.
Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea
că materia primă se usucă la temperatura de
cel mult 70°C până la umiditatea de 6…8%,
timp de cel mult 10 min, se mărunţeşte până la
diametrul de 2…3 mm, după care se
efectuează extracţia cu dioxid de carbon la
presiunea de 22…25 MPa şi temperatura de
45…60°C, timp de 55…60 min, apoi se separă
dioxidul de carbon cu obţinerea extractului
liposolubil şi a produsului proteic şi filtrarea
ulterioară a extractului liposolubil.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Process for the production of a fat-soluble
extract and a protein product from wheat
germs
The invention relates to biotechnology,
namely to a process for the production of a
fat-soluble extract and a protein product from
wheat germs, which can be used in food industry, medicine and cosmetics.
The process, according to the invention,
consists in that the raw material is dried at a
temperature not exceeding 70°C up to the
humidity of 6…8%, during at most 10
minutes, is ground to a diameter of 2…3 mm,
followed by extraction with carbon dioxide at
a pressure of 22…25 MPa and a temperature of 45…60°C, during 55…60 minutes,
then is separated the carbon dioxide with the
production of the fat-soluble extract and the
protein product and subsequent filtration of
the fat-soluble extract.

(54)

(57)

Способ получения жирорастворимого
экстракта и белкового продукта из зародышей пшеницы
Изобретение относится к биотехнологии,
а именно к способу получения жирорастворимого экстракта и белкового продукта
из зародышей пшеницы, которые могут
быть использованы в пищевой промышленности, медицине и косметике.
Способ, согласно изобретению, состоит в
том, что сырье сушат при температуре не
более 70°C до влажности 6…8%, не
больше 10 мин, измельчают до диаметра
2…3 мм, после чего осуществляют экстракцию диоксидом углерода при давлении 22…25 МПа и температуре 45…60°C,
в течение 55…60 мин, затем отделяют
диоксид углерода с получением жирорастворимого экстракта и белкового продукта
и последующей фильтрацией жирорастворимого экстракта.
П. формулы: 1

(11)
(51)

625 (13) Y
Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/10 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) s 2012 0132
(22) 2012.09.28
(71)(73) PRIDA Ivan, MD
(72) PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
KRAJEVSKAIA Alla, MD; ŢÎRA Valeriu, MD;
GĂINĂ Boris, MD; STURZA Rodica, MD;
LUCA Vasile, MD; BORTĂ Ivan, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinului din materie primă cu aciditate majorată
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi
anume la un procedeu de fabricare a vinului
din materie primă cu aciditate majorată.
Procedeul, conform invenţiei, prevede dezacidifierea chimică prin administrarea în
mustuială sau în must şi/sau în vinul tânăr a
cenuşii obţinute la arderea cojilor seminţelor
de floarea-soarelui, în doză de cel mult 1,0
g/dm3 şi, opţional, fermentarea malolactică.
Revendicări: 1
*
*

*

Claims: 1
*
*

*
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(54)
(57)
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3

conţinut de zaharuri de 4…8 g/dm şi se
3
fermentează 2…6 g/dm de zaharuri, iar la
etapa a doua se introduce mustul de struguri
în cantitatea necesară pentru atingerea unui
3
conţinut de zaharuri de cel puţin 20 g/dm cu
3
fermentarea ulterioară a 14…18 g/dm de
zaharuri.

Process for wine production from raw
material with increased acidity
The invention relates to the wine industry,
namely to a process for wine production from
raw material with increased acidity.
The process, according to the invention, provides the chemical deacidification by administering in the squash or must and/or new
wine ash obtained by burning the sunflower
3
seed shells, in a dose of at most 1.0 g/dm
and, optionally, the malolactic fermentation.

Revendicări: 2

(54)
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ производства вина из сырья с
повышенной кислотностью
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу
производства вина из сырья с повышенной кислотностью.
Способ, согласно изобретению, предусматривает химическое раскисление путем внесения в мезгу или сусло или/и молодое вино золы, полученной при сжигании кожуры семечек подсолнечника, в до3
зе не более 1,0 г/дм и, опционально, яблочно-молочное брожение.

(57)

П. формулы: 1

(11) 626 (13) Y
(51) Int. Cl.: C12G 1/06 (2006.01)
(21) s 2012 0133
(22) 2012.09.28
(71)(73) PRIDA Ivan, MD
(72) PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
BODIUL Valentin, MD; ŢÎRA Valeriu, MD;
LUCA Vasile, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinului spumant
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi
anume la un procedeu de fabricare a vinului
spumant.
Procedeul,
conform
invenţiei,
include
pregătirea amestecului fermentativ din vin
materie primă tratat, maia de levuri, sirop de
zahăr şi must de struguri, fermentarea
secundară, stoparea fermentării secundare,
opţional condiţionarea vinului obţinut, odihna
şi îmbutelierea izobarometrică a acestuia.
Totodată, pregătirea amestecului fermentativ
şi fermentarea secundară se efectuează în
două etape, la prima etapă în vinul materie
primă se introduce siropul de zahăr în
cantitatea necesară pentru atingerea unui
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*
* *
Process for the production of sparkling
wine
The invention relates to the wine industry,
namely to a process for the production of
sparkling wine.
The Process, according to the invention, involves the preparation of the fermentation
mixture of treated wine stock, leaven, sugar
syrup and grape must, the secondary fermentation, stoppage of the secondary fermentation, optionally conditioning of the produced wine, rest and isobaric bottling. At the
same time, the preparation of the fermentation mixture and the second fermentation are
carried out in two stages, in the first stage in
the wine stock is introduced sugar syrup in
an amount necessary to reach the sugar
3
content of 4…8 g/dm and are fermented
3
2…6 g/dm of sugars, and in the second
stage is introduced grape must in an amount
necessary to reach the sugar content of at
3
least 20 g/dm with subsequent fermentation
3
of 14…18 g/dm of sugars.
Claims: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ производства игристого вина
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу
производства игристого вина.
Способ, согласно изобретению, включает
приготовление бродильной смеси из обработанного виноматериала, разводки
дрожжей, сахарного сиропа и виноградного сусла, вторичное брожение, остановку
вторичного брожения, опционально кондиционирование полученного вина, отдых
и его изобарический розлив. При этом,
приготовление бродильной смеси и вторичное брожение осуществляются в два
этапа, на первом этапе в виноматериал
вносится сахарный сироп в количестве
необходимом для достижения содержания
3
сахаров 4…8 г/дм и сбраживаются 2…6
3
г/дм сахаров, а на втором этапе вносится
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виноградное сусло в количестве, необходимом для достижения содержания саха3
ров не менее 20 г/дм с последующим
3
сбраживанием 14…18 г/дм сахаров.
П. формулы: 2

(11) 627 (13) Y
(51) Int. Cl.: C12G 3/06 (2006.01)
(21) s 2012 0075
(22) 2012.05.16
(71)(73) PUZDREA Vasile, MD
(72) PUZDREA Vasile, MD; MEREUŢĂ Ion, MD
(54) Compoziţie de balsam
(57) Invenţia se referă la industria lichiorurilor, şi
anume la o compoziţie de balsam.
Compoziţia de balsam conţine, dal la 1000
dal, macerate din Juniperus communis
280…320, Primula officinalis 120…140,
Glycyrrhiza glabra 45…55, Coriandrum
sativum 20…30, Bergenia crassifolia 17…37,
Patentilla anserina 8…20, Vaccinum Vitis
idaea 15…25, Myristica fragrans 30…40,
Zingiber officinale 140…150, precum şi sirop
de zahăr de 65,8%, 65…75, caramel 8…12
şi soluţie hidroalcoolică restul, până la tăria
de 40,0% vol.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Balm composition
The invention relates to the alcoholic beverage industry, namely to a balm composition.
The balm composition contains, dal to 1000
dal, macerates of Juniperus communis
280…320, Primula officinalis 120…140,
Glycyrrhiza glabra 45…55, Coriandrum
sativum 20…30, Bergenia crassifolia 17…37,
Patentilla anserina 8…20, Vaccinum Vitis
idaea 15…25, Myristica fragrans 30…40,
Zingiber officinale 140…150, as well as
65.8% sugar syrup 65…75, caramel 8…12,
and hydroalcoholic solution the rest, to the
strength of 40.0 vol. %.
Claims: 1

*
*

*

(54)
(57)

Композиция бальзама
Изобретение относится к ликеро-водочной
промышленности, а именно к композиции
бальзама.
Композиция бальзама содержит, дал на
1000 дал, настои из Juniperus communis
280…320, Primula officinalis 120…140,
Glycyrrhiza glabra 45…55, Coriandrum
sativum 20…30, Bergenia crassifolia 17…37,
Patentilla anserina 8…20, Vaccinum Vitis
idaea 15…25, Myristica fragrans 30…40,
Zingiber officinale 140…150, а также сахарный сироп 65,8% 65…75, колер 8…12, и
водноспиртовый раствор остальное, до
крепости 40,0 об.%.
П. формулы: 1

(11) 628 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
(21) s 2012 0170
(22) 2012.11.23
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Metodă de măsurare a componentelor
impedanţei
(57) Invenţia se referă la domeniul măsurărilor
electrice şi electronice şi poate fi utilizată
pentru măsurarea cu precizie înaltă a componentelor impedanţei.
Metoda de măsurare a componentelor impedanţei constă în formarea unui circuit de măsurare rezonant în serie, constând din obiectul măsurat, bornele de ieşire ale unui convertor de impedanţă cu reglare independentă
a modulului şi fazei impedanţei reproduse şi
cu valori preinstalate ale modulului şi fazei
impedanţei reproduse, egale respectiv cu
o
valoarea maximă a benzii de reglare şi 180 ,
alimentarea circuitului de măsurare cu un
semnal de măsurare, formarea unui semnal
de dezechilibru în urma interacţiunii circuitului de măsurare cu semnalul de măsurare,
formarea unui semnal de referinţă cu aceeaşi
fază ca şi impedanţa reprodusă de convertor,
echilibrarea circuitului de măsurare prin
reglarea componentelor impedanţei reproduse de convertor, inclusiv a fazei în banda de
o
valori 90…270 , şi determinarea componentelor impedanţei necunoscute din dependenţa lor de mărimile de intrare ale convertorului.
Suplimentar se formează un al doilea semnal
de referinţă, cu faza egală cu faza curentului
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din circuitul de măsurare. Echilibrarea circuitului de măsurare se efectuează prin reglări
concomitente ale modulului impedanţei reproduse de convertor până la obţinerea unui
o
defazaj de 90 între semnalul de dezechilibru
şi cel de-al doilea semnal de referinţă şi a
fazei impedanţei reproduse de convertor
până la atingerea valorii defazajului între
semnalul de dezechilibru şi primul semnal de
o
o
referinţă egale cu 0 sau 180 , iar procesul
de echilibrare se opreşte la obţinerea valorii
modulului semnalului de dezechilibru egale
cu zero.

INVENTIONS
converter up to the attainment of the value of
the phase shift between the disequilibrium
signal and the first reference signal equal to
0° or 180°, and the equilibration process
stops upon attainment of the zero value of
the disequilibrium signal module.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)
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*
* *
Method for measuring the impedance
components
The invention relates to the field of electrical
and electronic measurements and can be
used for high-precision measurement of impedance components.
The method for measuring the impedance
components consists in the formation of a
resonance series measuring circuit, consisting of the measured object, output terminals
of the impedance converter with separate
control of module and phase of the reproduced impedance, and with predefined values of the module and phase of the reproduced impedance, equal respectively to the
maximum value of the control range and
180°, supply of the measuring circuit with a
measuring signal, formation of a disequilibrium signal as a result of interaction of the
measuring circuit with the measuring signal,
formation of a reference signal with the same
phase as the impedance reproduced by the
converter, equilibration of the measuring circuit by controlling the components of the impedance reproduced by the converter, including the phase in the value range of
90…270°, and determination of components
of the unknown impedance from their dependence on the input variables of the converter. It is additionally formed a second reference signal, with the phase equal to the
phase of the current measuring circuit. The
equilibration of the measuring circuit is carried out by simultaneous control of the module of the impedance reproduced by the converter up to the attainment of a phase shift
equal to 90° between the disequilibrium signal and the second reference signal and the
phase of the impedance reproduced by the

*
* *
Метод измерения составляющих импеданса
Изобретение относится к области электрических и электронных измерений и
может быть использовано для измерения
с высокой точностью составляющих импеданса.
Метод измерения составляющих импеданса заключается в образовании резонансной последовательной измерительной цепи, состоящей из измеряемого объекта, выходных клемм конвертора импеданса с раздельным регулированием модуля и фазы воспроизводимого импеданса, и с предустановленными значениями
модуля и фазы воспроизводимого импеданса, равными соответственно максимальному значению диапазона регулироо
вания и 180 , питании измерительной цепи измерительным сигналом, формировании сигнала неравновесия в результате
взаимодействия измерительной цепи с
измерительным сигналом, формировании
образцового сигнала с той же фазой, что и
воспроизводимый конвертором импеданс,
уравновешивании измерительной цепи
посредством регулирования составляющих воспроизводимого конвертором импеданса, в том числе фазы в диапазоне
о
значений 90…270 , и определении составляющих неизвестного импеданса из
их зависимости от входных величин конвертора. Дополнительно образуется второй образцовый сигнал, с фазой равной
фазе тока измерительной цепи. Уравновешивание измерительной цепи выполняется посредством одновременного регулирования модуля воспроизводимого конвертором импеданса до достижения фао
зового сдвига равного 90 между сигналом
неравновесия и вторым образцовым сигналом, и фазы воспроизводимого конвертором импеданса до достижения фазового сдвига между сигналом неравновесия и
о
первым образцовым сигналом значений 0
о
или 180 , а процесс уравновешивания ос-
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танавливается при достижении нулевого
значения модуля сигнала неравновесия.

sistor (2) having one pole connected to the
first terminal (3), a constant-current source
(1), to one terminal of which is connected the
second pole of the resistor (2), a converter of
negative resistance (5) with an input for controlling the reproduced resistance, a control
input and two outputs, one of which is connected to the second terminal (4) and the second input − to the second terminal of the
current source (1), a voltage comparator (6),
having one input connected to the first terminal (3), and the second input − to the common point of the converter (5) and the current source (1). The ohmmeter also contains
a counting pulse generator with stable frequency (7), an AND gate (8) with one output
and two inputs, one of which is connected to
the output of the comparator (6), and the second input − to the output of the generator
(7), a digital indication unit (9), having its input connected to the output of the AND gate
(8) and to the control input of the converter
(5). The control input of the converter (5) is
digital, and control of reproducible resistance
is obtained by means of counting pulses from
the output of the AND gate (8).

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 629 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
(21) s 2012 0177
(22) 2012.12.14
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD; NICOLAEV Pavel, MD
(54) Ohmmetru
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurări şi
poate fi utilizată pentru măsurarea cu precizie înaltă a rezistenţei.
Ohmmetrul conţine două cleme (3, 4) pentru
conectarea obiectului măsurat, un rezistor
(2), conectat cu un pol la prima clemă (3), o
sursă de curent continuu (1), la o bornă a
căreia este conectat cel de-al doilea pol al
rezistorului (2), un convertor de rezistenţă
negativă (5) cu o intrare de reglare a
rezistenţei reproduse, o intrare de comandă
şi două ieşiri, una dintre ele fiind conectată la
cea de-a doua clemă (4), iar cea de-a doua
ieşire − la borna a doua a sursei (1), un comparator de tensiune (6), conectat cu o intrare
la prima clemă (3), iar cu cea de-a doua
intrare − la punctul comun al convertorului (5)
şi sursei (1). Ohmmetrul mai conţine un generator de impulsuri de numărare cu frecvenţă
stabilă (7), un element logic ŞI (8) cu o ieşire
şi două intrări, una dintre ele fiind conectată
la ieşirea comparatorului (6), iar cea de-a
doua − la ieşirea generatorului (7), un bloc
de afişare digitală (9), conectat cu intrarea la
ieşirea elementului logic ŞI (8) şi la intrarea
de reglare a convertorului (5). Intrarea de
reglare a convertorului (5) este de tip digital,
iar reglarea rezistenţei reproduse se obţine
prin intermediul impulsurilor de numărare de
la ieşirea elementului logic ŞI (8).
Revendicări: 2
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

*
Ohmmeter
The invention relates to the measurement
technique and can be used for high-precision
measurement of resistance.
The ohmmeter contains two terminals (3, 4)
for connection of the measured object, a re-

Claims: 2
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)

*
Омметр
Изобретение относится к измерительной
технике и может быть использовано для
измерения с высокой точностью сопротивления.
Омметр содержит две клеммы (3, 4) для
подключения измеряемого объекта, резистор (2), подключенный одним полюсом к
первой клемме (3), источник постоянного
тока (1), к одной клемме которого подключен второй полюс резистора (2), конвертор отрицательного сопротивления (5) с
входом для регулирования воспроизводимого сопротивления, управляющим
входом и двумя выходами, один из которых подключен ко второй клемме (4), а
второй выход − ко второй клемме источника (1), компаратор напряжений (6), подключенный одним входом к первой клемме (3), а вторым входом − к общей точке
конвертора (5) и источника (1). Омметр
также содержит генератор счетных импульсов со стабильной частотой (7), логический элемент И (8) с одним выходом и
двумя входами, один из которых подключен к выходу компаратора (6), а второй

41

MD - BOPI 4/2013

INVENTIONS

вход − к выходу генератора (7), блок цифровой индикации (9), подключенный входом к выходу логического элемента И (8)
и ко входу для регулирования конвертора
(5). Вход регулирования конвертора (5)
является цифровым, а регулирование
воспроизводимого сопротивления получается посредством счетных импульсов с
выхода логического элемента И (8).

tric la stratul fotosensibil. În calitate de strat
fotosensibil se utilizează o placă monocristalină cu feţele perfecte şi strict paralele la
nivel atomar, obţinută prin despicarea unui
monocristal paralel planului de clivaj prin
ruperea legăturilor slabe de tipul Van der
Waals ale unui compus semiconductor stratificat, care se selectează cu mobilităţi diferite
ale purtătorilor de sarcină, ceea ce determină
polaritatea câmpului electric aplicat la stratul
fotosensibil.

П. формулы: 2
Фиг.: 2

Revendicări: 3
Figuri: 2

(54)
(57)

(11)
(51)

630 (13) Y
Int. Cl.: H01L 31/08 (2006.01)
H01L 31/09 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
(21) s 2012 0120
(22) 2012.08.24
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
"D. GHIŢU" al AŞM, MD
(72) POPOVICI Nicolae, MD; GRINCEŞIN Ilie, MD
(54) Procedeu de fabricare a unui senzor
fotorezistiv selectiv
(57) Invenţia se referă la producerea componentelor electronice pe bază de semiconductori,
şi anume la producerea dispozitivelor electronice pentru analiza calitativă a componenţei corpurilor solide, lichidelor şi gazelor, în
optoelectronica liniilor de comunicare cu fibre
optice, precum şi în fabricarea „ochilor” selectivi pentru industria roboţilor.
Procedeul de fabricare a unui senzor fotorezistiv selectiv include obţinerea unui strat
semiconductor fotosensibil la radiaţia respectivă, amplasarea lui în formă de sandvici
între doi electrozi metalici planari, unul din ei
fiind semitransparent, la care se sudează
conductoare pentru aplicarea câmpului elec-
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*
* *
Process for manufacturing a selective
photoresistive sensor
The invention relates to the manufacture of
semiconductor electronic components, namely
to the production of electronic devices for qualitative analysis of the composition of solids,
liguids and gases, in optoelectronics of fiberoptic communication lines, as well as in the
manufacture of selective “eyes” for the robot
industry.
The process for manufacturing a selective
photoresistive sensor includes the obtaining
of a semiconductor layer photosensitive to
the corresponding radiation, its location in
the form of a sandwich between two planar
metal electrodes, one of which is semitransparent, to which are soldered conductors for
the application of an electric field on the photosensitive layer. As photosensitive layer is
used a single-crystal wafer with perfect and
strictly parallel to the atomic level faces, obtained by splitting a single crystal parallel to
the cleavage plane by breaking the weak
Van der Waals couplings of a layered semiconductor compound, selected with different
mobility of the charge carriers, which determines the polarity of the electric field applied
to the photosensitive layer.
Claims: 3
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ изготовления селективного
фоторезистивного датчика
Изобретение относится к производству
полупроводниковых электронных компонентов, а именно к производству электронных приборов для качественного
анализа состава твердых тел, жидкостей
и газов, в оптоэлектронике волоконно-

INVENŢII
оптических линий связи, а также в изготовлении селективных "глаз" для роботопромышленности.
Способ изготовления селективного фоторезистивного датчика включает получение
полупроводникового слоя светочувствительного к соответствующему излучению,
его расположение в виде сэндвича между
двумя плоскими металлическими электродами, один из которых является полупрозрачным, к которым припаиваются
проводники для приложения электрического поля на светочувствительный слой.
В качестве светочувствительного слоя используется монокристаллическая пластина с идеальными сторонами и строго параллельными на атомном уровне, полученная путем раскола одного монокристалла параллельно плоскости спайности,
разрывая слабые связи типа Ван-дерВаальса слоистого полупроводникового
соединения, который выбирается с различной подвижностью носителей заряда,
что определяет полярность приложенного
к светочувствительному слою электрического поля.
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între părţile laterale. În cameră (5) sunt
amplasaţi cu alternanţă electrozi mobili (8) şi
imobili (9). Electrozii mobili (8) sunt executaţi
în formă de peliculă dielectrică cu acoperire
metalică, aplicată pe fiecare electrod pe feţe
diferite, şi uniţi într-un pachet prin intermediul
unei tije dielectrice (12), iar electrozii imobili
(9) sunt conectaţi peste unul la polurile
opuse ale sursei de curent continuu (10), în
centrul cărora sunt executate orificii (11), prin
care trece liber tija (12), care este unită cu
membrana (6).
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

П. формулы: 3
Фиг.: 2

(11)
(51)

631 (13) Y
Int. Cl.: H02N 3/00 (2006.01)
F04B 43/14 (2006.01)
(21) s 2012 0148
(22) 2012.10.29
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞCHILEOV Vladimir, MD; COJEVNICOV
Igor, MD; BOLOGA Mircea, MD; ORLOV
Pavel, MD
(54) Pompă electrostatică cu membrană
(57) Invenţia se referă la pompele electrice pentru
pomparea gazului, lichidelor dielectrice şi
conductoare şi poate fi utilizată în industria
chimică şi electronică pentru crearea presiunii în schimbătoare de căldură electroconvective şi conducte de căldură electrohidrodinamice.
Pompa electrostatică cu membrană include
un canal (1), părţile laterale de intrare (2) şi
de ieşire (3) ale căruia sunt dotate cu supape
de branşare (4), totodată în interiorul
canalului (1) este amplasată o membrană
(6), fixată pe un burduf (7), de asemenea include o cameră dielectrică (5), fixată pe canal (1), perpendicular axei longitudinale a lui,

*
* *
Electrostatic diaphragm pump
The invention relates to electric pumps for
pumping gases, dielectric and conductive
fluids and can be used in the chemical and
electronic industries to create pressure in the
electroconvective heat exchangers and
electrohydrodynamic heat pipes.
The electrostatic diaphragm pump includes a
channel (1), the input (2) and output (3) ends
of which are provided with bypasses (4), at
the same time inside the channel (1) is
placed a membrane (6), fixed on a bellows
(7), also includes a dielectric chamber (5),
fixed on the channel (1), perpendicular to its
longitudinal axis, between the ends. In the
chamber (5) are placed with alternation mobile (8) and fixed (9) electrodes. The mobile
electrodes (8) are made in the form of a dielectric film with a metallic coating, applied on
each electrode from different sides, and are
joined in a single packet through a dielectric
rod (12), and the fixed electrodes (9) are
connected over one to the opposite poles of
the direct current source (10), in the center of
which are made holes (11), through which
freely passes the rod (12), connected to the
membrane (6).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Электростатический мембранный насос
Изобретение относится к электрическим
насосам для перекачки газов, диэлектрических и проводящих жидкостей и может
быть использовано в химической и электронной промышленностях для создания
напора в электроконвективных теплооб-
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менниках и электрогидродинамических
тепловых трубах.
Электростатический мембранный насос
включает канал (1), входные (2) и выходные (3) торцы которого снабжены перепускными клапанами (4), при этом внутри
канала (1) расположена мембрана (6), закрепленная на сильфоне (7), также включает диэлектрическую камеру (5), закрепленную на канале (1), перпендикулярно
его продольной оси, между торцами. В
камере (5) с чередованием расположены
подвижные (8) и неподвижные (9) электроды. Подвижные электроды (8) выполнены в виде диэлектрической пленки с
металлическим покрытием, нанесенным
на каждый электрод с разных сторон, и
соединены в единый пакет посредством
диэлектрического штока (12), а неподвижные электроды (9) соединены через один
к противоположным полюсам источника
постоянного тока (10), в центре которых
выполнены отверстия (11), через которые
свободно проходит шток (12), соединенный с мембраной (6).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod
ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

(13) Cod
ST.16
OMPI

1
1

2
MD

3
3480

4
C1

2

MD

4182

C1

(51) Indici de clasificare

5
A63F 9/18 (2006.01)
A63F 13/12 (2006.01)
G06Q 50/00 (2006.01)
H04L 29/06 (2006.01)
H04W 4/02 (2009.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
H01L 31/06 (2006.01)
H01L 31/0304 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

6
a 2006 0248

7
2006.10.18

8
1/2008

a 2011 0035

2011.04.15

9/2012

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

(11) Nr.
brevet

(13) Cod
ST.16
OMPI

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
535

4
Z

2

MD

544

Z

(51) Indici de clasificare

5
G01R 33/00 (2006.01)
G01R 5/14 (2006.01)
G07C 11/00 (2006.01)
G08B 13/24 (2006.01)
G01D 4/00 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
s 2012 0035

7
2012.02.14

8
7/2012

s 2011 0183

2011.11.23

9/2012
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным
и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в
BOPI, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для
платного изготовления копий.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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Codurile OMPI pentru codificarea titlurilor informaţiilor referitoare
la soiurile de plante publicate în Buletinul Oficial
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ conform normei St. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
		

Published plant variety patent applications

		

Опубликованные заявки на патенты на сорт растения

BA9E Denumirile soiurilor
		

Variety denominations

		

Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
		

Granted plant variety patents

		

Предоставленные патенты на сорт растения

FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
		

Issued plant variety patents

		

Выданные патенты на сорт растения

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
		

List of withdrawn plant variety patent applications

		

Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
		

List of refused plant variety patent applications

		

Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
		

List of nullited plant variety patent applications

		

Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
		

List of invalid plant variety patents

		

Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
		

List of revalidated plant variety patents

		

Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patents applications /
Опубликованные заявки на патент
на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea propusă
a soiului

No.

Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)

Предложенное
наименование сорта

1
1

2

2
v 2012 0034 /
2012.12.10

v 2013 0002 /
2013.01.23

3
a. CONSORTIUM
DEUTSCHER
BAUMSCHULEN GmbH, DE

PORTALTOI DE
VIŞIN, CIREŞ
(Prunus L.)

b. SÄCHSISCHES
LANDESAMT FÜR UMWELT,
DE; LANDWIRTSCHAFT UND
GEOLOGIE, DE

Prunus rootstock
(Prunus L.)

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
b. SÎROMEATNICOV Iulia, MD;
JACOTĂ Anatolie, MD;
COTENCO Eugenia, MD;
BOTNARI Vasile, MD;
CHIRILOV Eleonora, MD

3

v 2013 0003 /
2013.01.23

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
b. SÎROMEATNICOV Iulia, MD;
JACOTĂ Anatolie, MD;
BOTNARI Vasile, MD;
COTENCO Eugenia, MD;
CIOBANU Renata, MD;
CHIRILOV Eleonora, MD

4

v 2013 0004 /
2013.01.23

4

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
b. SÎROMEATNICOV Iulia, MD;
JACOTĂ Anatolie, MD;
COTENCO Eugenia, MD;
BOTNARI Vasile, MD;
CIOBANU Renata, MD;
CHIRILOV Eleonora, MD

5
PIKU 1

Подвой вишни,
черешни
(Prunus L.)
TOMATE
(Lycopersicon
esculentum Mill.)

ANATOLIE

Tomato
(Lycopersicon
esculentum Mill.)
Томат
(Lycopersicon
esculentum Mill.)
TOMATE
(Lycopersicon
esculentum Mill.)

IULIHIRSUTIAN

Tomato
(Lycopersicon
esculentum Mill.)
Томат
(Lycopersicon
esculentum Mill.)

TOMATE
(Lycopersicon
esculentum Mill.)

IULIPERUAN

Tomato
(Lycopersicon
esculentum Mill.)
Томат
(Lycopersicon
esculentum Mill.)
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

No. Application number /
Filing date
№
п/п
1
1

2

50

Номер заявки /
Дата подачи
2
v 2009 0003 /
2009.01.30

v 2010 0005 /
2010.01.15

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)

Наименование Номер патента /
сорта
Дата предоставления

4

5

6

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE FITOTEHNIE, MD

3

ORZ DE TOAMNĂ
(Hordeum vulgare L.)

TEZAUR

127 / 2013.04.30

b. CHIŞCA Maria, MD;
POSTOLATI Alexei, MD;
STAVĂR Lidia, MD;
TARAN Mihail, MD;
JURAT Valentin, MD;
COVALIOVA Liudmila, MD

Winter Barley
(Hordeum vulgare L.)

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE FITOTEHNIE, MD

ORZ DE TOAMNĂ
(Hordeum vulgare L.)

TEZAUR

128 / 2013.04.30

b. CHIŞCA Maria, MD;
POSTOLATI Alexei, MD;
VRONSCHIH Mihail, MD;
TARAN Mihail, MD;
JURAT Valentin, MD;
COVALIOVA Liudmila, MD

Winter Barley
(Hordeum vulgare L.)

Ячмень озимый
(Hordeum vulgare L.)

Ячмень озимый
(Hordeum vulgare L.)
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III
Mărci / Trademarks

P

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

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

L

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

Î

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

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a
representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents
provided for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person shall
be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need for refusal
of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against registration of
a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of Article 8 of the Law.
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(210) 031826
(220) 2012.09.27
(730) BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 4/2013
transport (aromatizatoare) pentru prepararea
alimentelor, incluse în clasa 30; ierburi (conservate); amidon; amidon modificat pentru
alimente.

(210) 031849
(220) 2012.10.02
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

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

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

031831
2012.09.27
011125853
2012.08.17
EM
VAN HEES GmbH, DE
Kurt-van-Hees-Strasse 1, 65396 Walluf,
Germania

(540)

(511) NCL(10)
01 - substanţe chimice pentru conservarea,
emulsionarea, tocarea, colorarea şi condimentarea produselor din carne; emulgatori;
potenţiatoare de aromă, arome şi amestecuri
de arome cu agenţi de transport (aromatizatoare) pentru prepararea alimentelor, incluse
în clasa 01;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat, mezeluri; extracte din carne; produse lactate uscate, produse din zer, produse din lactoză şi produse
din lactoproteine şi derivatele acestora, incluse în clasa 29; legume conservate, uscate
şi fierte; proteine animale şi vegetale şi derivatele acestora, pentru alimente;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "PREMIUM QUALITY", "PRODUCT
OF MOLDOVA", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, auriu.
(511) NCL(10)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.13.04; 24.09.01; 25.01.15; 25.07.21;
26.01.21; 26.07.05; 27.05.08; 29.01.14.

(210) 031889
(220) 2012.10.05
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
Statele Unite ale Americii
(540)

30 - sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii, extracte din condimente şi mirodenii;
sare condimentată; potenţiatoare de aromă,
arome şi amestecuri de arome cu agenţi de
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(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru-închis,
albastru-deschis, galben.
(511) NCL(10)
03 - pastă de dinţi.
(531) CFE(5) 02.09.10; 10.05.25; 19.03.03; 25.01.19;
25.05.03; 26.01.06; 27.05.02; 29.01.15.

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

032072
2012.11.08
MGU 2012 0976
2012.05.18
UZ
British American Tobacco (Brands)
Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, Regatul Unit

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(540)

(511) NCL(10)
(320) 2012.05.18
34 - ţigarete; tutun; produse de tutun; brichete,
chibrituri; articole pentru fumători.

(210) 032101
(220) 2012.11.13
(730) Otkrytoe Acţionernoe Obschestvo
"MINSCHII MOLOCHNY ZAVOD Nr. 1", BY
223034, Minschii raion, or. Zaslavli,
str. Vokzalinaya, 11, Belarus
(540)

(220) 2012.11.08

34 - ţigări.

(210) 032100
(220) 2012.11.13
(730) Otkrytoe
Acţionernoe
Obschestvo
"MINSCHII MOLOCHNY ZAVOD Nr. 1", BY
223034, Minschii raion, or. Zaslavli,
str. Vokzalinaya, 11, Belarus
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Минская", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(10)
05 - substanţe şi alimente dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni;
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Венский", cu excepţia executării
grafice deosebite.
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16 - produse de imprimerie; hârtie, carton şi produse din aceste materiale, materiale plastice
pentru ambalaj;
29 - lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, brânzeturi;

MĂRCI
35 - servicii de comercializare a substanţelor şi a
alimentelor dietetice de uz medical, a alimentelor pentru sugari, a suplimentelor dietetice
pentru oameni, a produselor de imprimerie, a
hârtiei, cartonului şi a produselor din aceste
materiale, a materialelor plastice pentru ambalaj, a laptelui şi a produselor lactate, a
uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a brânzeturilor;
42 - cercetare şi dezvoltare de noi produse (pentru terţi), servicii prestate de designeri în domeniul ambalajelor.

MD -BOPI 4/2013
(511) NCL(10)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 27.05.13.

(210) 032170
(220) 2012.11.22
(730) AURMILION S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 47, ap. 60,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 01.03.12; 01.03.17; 26.07.05; 27.01.12;
28.05.00; 29.01.12.

(210) 032104
(220) 2012.11.13
(730) Otkrytoe Acţionernoe Obschestvo
"MINSCHII MOLOCHNY ZAVOD Nr. 1", BY
223034, Minschii raion, or. Zaslavli, str.
Vokzalinaya, 11, Belarus
(540)

(511) NCL(10)
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;
comercializarea produselor în supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi magazine;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri
şi magazine;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(10)
29 - lapte şi produse lactate, brânză de vaci granulată, inclusiv cu conţinut scăzut de grăsimi,
cu verdeaţă, umpluturi pentru brânza de vaci
granulată, incluse în această clasă, smântână, unt.
(531) CFE(5) 25.01.25; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.04;
28.05.00; 29.01.12.

(210) 032163
(220) 2012.11.20
(730) Julianus Inkasso OÜ, EE
Jõe 3, 10151, Tallinn, Estonia
(540)

(531) CFE(5) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24.

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

032198
2012.11.26
56640/2012
2012.06.01
CH
Rothmans of Pall Mall Limited, CH
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia

(540)
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(591) Culori revendicate: alb, gri, albastru-deschis,
albastru-închis, roşu.
(511) NCL(10)
(320) 2012.06.01
34 - ţigarete; tutun; produse de tutun; brichete,
chibrituri; articole pentru fumători;
(220) 2012.11.26
34 - ţigări.

(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19;
24.09.02; 25.01.19; 25.03.03; 25.07.20; 27.05.01;
29.01.15.

(210) 032245
(220) 2012.12.05
(730) BÎRSĂ Dan, MD
Str. Ion Creangă nr. 55, ap. 58,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
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;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
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.
(531) CFE(5) 28.01.00.

(210) 032297
(220) 2012.12.14
(730) JILEAEV Andrei, MD
Şos. Hînceşti nr. 68, ap. 6,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: violet.
(511) NCL(10)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 03.13.01; 27.05.07; 27.05.08; 29.01.05.

(210) 032256
(220) 2012.12.05
(730) BMA International EC, BH
P.O. Box: 3002, Manama, Bahrain
(540)

(511) NCL(10)
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;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 07.01.01; 07.01.18.
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MĂRCI
(210) 032310
(220) 2012.12.13
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 4/2013
(540)

(511) NCL(10)
(320) 2012.07.02
34 - ţigarete; tutun; produse de tutun; brichete,
chibrituri; articole pentru fumători;
(220) 2012.12.14

34 - ţigări.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.17; 27.05.19.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roz, auriu, sur.
(511) NCL(10)
32 - bere; bere la butoi; bere la halbă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;
comercializarea berii; operaţii de exportimport; servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate, supermarketuri, hipermarketuri.

(210) 032351
(220) 2012.12.10
(730) NUMINA S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Pădurii nr. 12,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 03.01.14; 05.07.02; 11.03.03; 24.03.13;
27.05.03; 27.05.11; 28.05.00; 29.01.15.

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

032327
2012.12.14
2627389
2012.07.02
GB
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite ale
Americii

(591) Culori revendicate: alb, oranj.
(511) NCL(10)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
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tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
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;

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie pentru lucrări tipografice, hârtie de
tipar, hârtie pentru lucrări de birou, hârtie
pentru fax, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
hârtie de desen şi pentru desene tehnice.
(531) CFE(5) 14.05.23; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.24.

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
40 - tratament de materiale.

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.05.12; 27.05.21; 29.01.12.

(210) 032387
(220) 2012.12.24
(730) MED-M-COMERŢ S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032407
(220) 2013.01.02
(730) International Paper Company, US
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee
38197, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie pentru lucrări tipografice, hârtie de
tipar, hârtie pentru lucrări de birou, hârtie
pentru fax, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
hârtie de desen şi pentru desene tehnice.
(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(10)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

(210) 032408
(220) 2013.01.02
(730) International Paper Company, US
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee
38197, Statele Unite ale Americii
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.01.

(210) 032406
(220) 2013.01.02
(730) International Paper Company, US
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee
38197, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie pentru lucrări tipografice, hârtie de
tipar, hârtie pentru lucrări de birou, hârtie
pentru fax, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
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MĂRCI
hârtie de desen şi pentru desene tehnice.
(531) CFE(5) 14.05.23; 18.01.21; 26.01.04; 26.01.20;
26.04.04; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.24.

(210) 032409
(220) 2013.01.04
(730) METCO (MIDDLE EAST TOBACCO CO.)
LIMITED, CY
1, Dositheos Street, Soleas Building, 3rd
Floor, Nicosia, Cipru
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "SUPER SLIMS".
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 032413
(220) 2013.01.11
(730) DIROVE-NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Cernăuţi nr. 1,
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
16 - materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase);
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.

MD -BOPI 4/2013
(210) 032414
(220) 2013.01.11
(730) DIROVE-NORD S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Cernăuţi nr. 1,
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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;
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 şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.06; 05.05.20; 25.05.02; 26.04.16;
27.05.24.
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(210) 032415
(220) 2013.01.11
(730) DIROVE-NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Cernăuţi nr. 1,
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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;
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 032416
(220) 2013.01.11
(730) DIROVE-NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Cernăuţi nr. 1,
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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;
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;

TRADEMARKS
(210) 032417
(220) 2013.01.11
(730) DIROVE-NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Cernăuţi nr. 1,
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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;
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.

(210) 032426
(220) 2013.01.11
(730) PASCAL Boris, MD
Str. Florilor nr. 32, ap. 24,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
DARII Valeriu, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 21, ap. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi ali-

MĂRCI
mente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor din clasele 05,
33, vânzări angro şi cu amănuntul, servicii de
comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă.

(210) 032428
(220) 2013.01.11
(730) Hershey Chocolate & Confectionery
Corporation, US
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge,
Colorado 80033, Statele Unite ale Americii
(540)

MD -BOPI 4/2013
congelate; băuturi nelactate, nealcoolice pe
bază de ciocolată; batoane de cereale.

(210) 032444
(220) 2013.01.14
(730) PROFSISTEM S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Bucuriei nr. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; faină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
bomboane de ciocolată; produse din ciocolată; bomboane, batoane de ciocolată; produse
de cofetărie; cacao; produse din cacao; fursecuri, biscuiţi; ciocolată de copt, bucăţi mici,
felii şi bucăţi mari de produse de copt pentru
produse de cofetărie; prafuri instant de ciocolată (pentru băuturi reci şi fierbinţi); glazuri de
ciocolată; lichioruri nealcoolice de ciocolată;
nuci acoperite cu ciocolată; siropuri aromate,
şi anume siropuri de ciocolată, siropuri de
căpşune, siropuri de caramel, siropuri de
caramelă, siropuri cu aromă de unt de arahide; glazuri de cofetărie pentru îngheţată şi
pentru deserturi; prăjituri, torturi, produse de
patiserie, îngheţată; produse de cofetărie pe
bază de îngheţată; produse de cofetărie

(210) 032458
(220) 2013.01.16
(730) MOUZENIDIS S.R.L., MD
Str. Ion Vasilenco nr. 38, of. 2,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(10-2013)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.15; 29.01.12.

(210) 032463
(220) 2013.01.16
(730) NIS-STRUGURAŞ S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Suveranităţii nr. 59,
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova
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MD - BOPI 4/2013
(540)

TRADEMARKS
04 - uleiuri şi grăsimi industriale;
umectanţi şi lianţi pentru pulberi;

lubrifianţi;

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "NISPORENI", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, roşu, alb, negru.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.13.25; 25.01.15; 25.01.25; 27.05.21;
27.05.24.

(210) 032475
(220) 2013.01.21
(730) TIUCOV Alexandr, MD
Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine;

(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate industriei, răşini
artificiale în stare brută; adezivi (materiale de
lipit);
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
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37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 032479
(220) 2013.01.21
(730) Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Traing,
JO
P.O. Box 941936, Amman 11194, Iordania

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 4/2013
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.

(511) NCL(10-2013)
04 - cărbune; brichete de cărbune; praf de cărbune (combustibil); cărbune de lemn; cărbune
de lemn (combustibil); brichete de cărbune
de lemn; lumânări; brichete (combustibil);
cocs; lignit; ulei de gudron de huilă; ulei de
huilă, antracit; brichete de lemn; fitiluri pentru
lumânări; unsoare şi ceară pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; lumânări
parfumate; veioze (lumânări); ceară industrială;
34 - tutun brut şi prelucrat; ţigări; melasă (tutun
pentru narghilea); tutun aromat; substanţe
pentru fumat, inclusiv melasă, nefiind de uz
medical sau curativ; amestecuri aromate din
tutun şi melasă pentru narghilele; articole
pentru fumători; brichete; chibrituri; narghilele; accesorii pentru narghilele, inclusiv creuzete şi cupole pentru narghilele, furtunuri din
funie pentru narghilele, muştucuri şi filtre
pentru narghilele, capete de furtunuri pentru
narghilele, tije pentru narghilele, genţi şi huse
pentru narghilele; vase pentru narghilele.
(531) CFE(5) 27.05.11; 28.01.00.

(210) 032481
(220) 2013.01.21
(730) CUROŞU Angela, MD
Str. Nadejda Russo nr. 3,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 032490
(220) 2013.01.22
(730) Lamilas Prim S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 89, ap. 127,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032480
(220) 2013.01.21
(730) PUŞCUTA Serghei, MD
Str. Lev Tolstoi nr. 24, bloc 1, ap. 116,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congela-

(531) CFE(5) 18.03.02; 18.03.23; 27.05.01.
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MD - BOPI 4/2013
(210) 032491
(220) 2013.01.22
(730) RADIO-RBS S.R.L.,
societate comercială, MD
Bd. Moscova nr. 21, secţia 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.14; 27.05.07.

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

(210) 032492
(220) 2013.01.22
(730) RADIO-RBS S.R.L.,
societate comercială, MD
Bd. Moscova nr. 21, secţia 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032496
(220) 2013.01.23
(730) NICHIFOROV Radion, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 18, bloc 2, ap. 32,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032495
(220) 2013.01.23
(730) RUSU Ghenadi, MD
Str. Dostoevski nr. 16, ap. 32,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(210) 032498
(220) 2013.01.24
(730) GOLUB STIL S.R.L., MD
Str. Primăverii nr. 15,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MĂRCI
(210) 032503
(220) 2013.01.25
(730) BOUNEGRU Dumitru, MD
Str. Milano nr. 66,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 4/2013
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, verde.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.15; 29.01.12.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032507
(220) 2013.01.23
(730) MULTIEVO S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Industriala nr. 5a,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032512
(220) 2013.01.23
(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)

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;

(591) Culori revendicate: negru, albastru-deschis,
albastru-închis, alb, sur, galben, roşu, surdeschis.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

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

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 01.15.09; 24.07.01;
27.03.15; 27.05.14; 29.01.15.

(210) 032509
(220) 2013.01.24
(730) GRISAN-HAMB S.A., întreprindere mixtă,
bază comercială, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 56,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

38 - telecomunicaţii;

(210) 032513
(220) 2013.01.23
(730) MEDIA PRODUCTION S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: verde-deschis, galben
muştar, cafeniu.
(511) NCL(10-2013)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.02; 24.17.21; 27.05.01; 29.01.13.

(591) Culori revendicate: albastru-suriu, galbenauriu, galben-auriu deschis, galben-cafeniu,
bej, cafeniu-închis cu nuanţe de auriu.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 032519
(220) 2013.01.25
(730) Barilla G.e R. Fratelli - Societa per Azioni, IT
Via Mantova 166 - PARMA, Italia
(540)

38 - telecomunicaţii;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.09; 25.12.03; 26.01.04; 26.01.11;
26.01.17; 27.05.09; 27.07.04; 29.01.15.

(210) 032518
(220) 2013.01.28
(730) STEJAUR S.A.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Maria Drăgan nr. 11/1,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, înlocuitori de pâine
şi alte produse de panificaţie; gustări făcute
din cereale; biscuiţi, produse de patiserie şi
cofetărie; ciocolată şi produse pe bază de
ciocolată sau produse care conţin ciocolată;
prăjituri; gustări şi gustări dulci; preparate
utilizate la pregătirea prăjiturilor; pizza şi
preparate pentru pizza; îngheţată; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă.

(210) 032521
(220) 2013.01.28
(730) MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale
S.A., bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv:
"INTERNET
BANKING",
cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, negru, sur.
(511) NCL(10-2013)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

MD -BOPI 4/2013
(210) 032527
(220) 2013.01.30
(730) SOLVEX-LUX S.R.L., MD
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 105,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 27.05.09; 27.05.12; 29.01.13.

(210) 032526
(220) 2013.01.30
(730) CENTRUL NAŢIONAL DE VERIFICARE
A CALITĂŢII PRODUCŢIEI ALCOOLICE,
întreprindere de stat, MD
Str. Grenoble nr. 128 "U",
MD-2019, Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: violet, violet-închis, verde,
galben.
(511) NCL(10-2013)
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;

(591) Culori revendicate: bordo, verde, negru, violet.
(511) NCL(10-2013)
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;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 11.03.02; 26.03.23;
27.05.01; 29.01.14.

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;
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) 02.01.23; 04.05.05; 05.01.16; 26.01.06;
29.01.14.
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MD - BOPI 4/2013
(210) 032541
(220) 2013.01.30
(730) FARM MEAT SUD S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate de
carne; fructe şi legume conservate, 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.

(210) 032542
(220) 2013.01.30
(730) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
CN
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,
Taiwan, R.O.C.
(540)

(511) NCL(10-2013)
09 - calculatoare portabile; calculatoare tabletă;
cărţi electronice; asistenţi personali digitali
(PDA), traducători electronici portabili; tastaturi de calculator; mausuri de calculator; plăci
de bază; interfeţe pentru calculatoare; memorie pentru calculatoare; boxe, difuzoare;
software de calculatoare, programe de operare înregistrate pentru calculatoare; căşti;
aparate de fotografiat; camere video; telefoane mobile; monitoare de calculator cu
ecran LCD, televizoare cu ecran LCD; receptoare stereo portabile; baterii, baterii reîncărcabile.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice; picături
nazale.

(210) 032548
(220) 2013.02.01
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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; compact-discuri, DVDuri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 032547
(220) 2013.01.31
(730) Pfizer Inc., US
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii
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38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

MĂRCI
(210) 032551
(220) 2013.02.05
(730) ASOCIAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA
UŞOARĂ, MD
Calea Ieşilor nr. 8,
MD-2069, Moldova, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 4/2013
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice; picături
nazale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032555
(220) 2013.02.01
(730) MERETSKI ALIAKSEI, MD
Str. Pobedî nr. 24, MD-3820, Dezghingea,
UTA GAGAUZIA, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, roşu de Andrinopole,
roşu de anilină, alb.
(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, 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 şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.16; 27.05.01; 27.05.08.

(210) 032556
(220) 2013.02.01
(730) STEŢCO Alexandru, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, ap. 127,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 02.09.01; 25.07.04; 26.04.09; 27.05.11;
29.01.14.

(210) 032552
(220) 2013.01.31
(730) Pfizer Inc., US
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

TRADEMARKS
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032557
(220) 2013.02.01
(730) Publichne aktsionerne tovarystvo
"Kharkivska biskvitna fabryka", UA
vul. Lozivska, 8, m. Kharkiv 61017, Ucraina
(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - biscuiţi; brioşe; napolitane; produse de patiserie şi cofetărie; produse de cofetărie pentru
decorarea pomului de Crăciun; produse de
cofetărie cu jeleu; produse de patiserie din
aluat dulce în principal umplut; produse de
patiserie şi cofetărie pe bază de arahide;
produse de patiserie şi cofetărie pe bază de
migdale; produse de plăcintărie; cacao; produse de cacao; caramele; bomboane; bomboane de lemn-dulce; bomboane mentolate;
biscuiţi-crackere; dropsuri, acadele; marţipan; masă de lapte dulce pentru produse de
patiserie şi cofetărie, inclusiv cremă fiartă;
produse făinoase; pastile (produse de cofetărie); checuri mici, petits fours, macaroons;
prăjituri; turte, tarte cu fructe; bomboane fondante (produse de cofetărie); pop-corn; praline; turte dulci; budinci; pudră de zahăr pentru produse de patiserie din aluat dulce; zahăr; aluat dulce pentru produse de patiserie;
dulciuri; pesmeţi; sandviciuri; torturi din fructe
şi pomuşoare; decoraţiuni comestibile pentru
produse de patiserie din aluat dulce; halva;
fulgi din cereale; ciocolată.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032560
(220) 2013.02.05
(730) FONDUL PROVOCĂRILE MILENIULUI
MOLDOVA, instituţie publică, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 21, et. 4, of. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben, roşu.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 24.07.03; 24.07.21; 26.01.16; 26.01.21;
29.01.14.

(210) 032561
(220) 2013.02.04
(730) MITRA-GRUP S.A., MD
Str. A. Şciusev nr. 48-1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 4/2013
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(10-2013)
19 - materiale de construcţie nemetalice; construcţii nemetalice transportabile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.

(511) NCL(10-2013)
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;

(531) CFE(5) 01.01.05; 25.01.06; 26.01.18; 27.05.21;
29.01.13.

(210) 032564
(220) 2013.02.04
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială, MD
MD-6827, Suruceni, Ialoveni,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 032562
(220) 2013.02.04
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: albastru.
(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 032563
(220) 2013.02.04
(730) DAMALIO S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-6827, Suruceni, Ialoveni,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 01.15.09; 01.15.17; 26.04.18; 29.01.04.

(210) 032565
(220) 2013.02.01
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
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riale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compacttarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
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TRADEMARKS
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materialle, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai

MĂRCI
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;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase brute;
23 - fire de uz textil;

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

MD -BOPI 4/2013
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 032568
(220) 2013.02.04
(730) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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.

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
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;

(210) 032569
(220) 2013.02.05
(730) ABASOV Shahin, MD
Str. Miron Costin nr. 18, ap. 106,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale de uz uman şi
veterinar.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032580
(220) 2013.02.04
(730) MBC S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: bej, negru.
(511) NCL(10-2013)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.22; 29.01.12.

(210) 032578
(220) 2013.02.04
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "BANQUET", "HALL".
(511) NCL(10-2013)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
(511) NCL(10-2013)
05 - produse
farmaceutice
şi
veterinare;
preparate farmaceutice şi medicale de uz
uman şi veterinar.

(210) 032579
(220) 2013.02.04
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.24; 27.03.03; 27.05.12.

(210) 032581
(220) 2013.02.04
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center B
Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 4/2013
(210) 032584
(220) 2013.02.04
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center B
Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, negru.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 29.01.12.

(210) 032582
(220) 2013.02.04
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center
B Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia
(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, cafeniuînchis, negru, alb.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.19; 27.05.09;
29.01.14.

(591) Culori revendicate: verde, negru.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 29.01.12.

(210) 032583
(220) 2013.02.04
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center
B Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia
(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, negru.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 032586
(220) 2013.02.05
(730) SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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;
comercializarea produselor din clasa 29,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă.

(531) CFE(5) 01.15.17; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.02;
27.05.12; 29.01.12.
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(210) 032589
(220) 2013.02.05
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
US
NEENAH, Wisconsin 54956,
Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(540)
INC.,

(511) NCL(10-2013)
16 - şerveţele pentru faţă, şerveţele de toaletă,
prosoape din hârtie, prosoape de şters din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie.

(591) Culori revendicate: roşu, verde, albastru-deschis,
albastru-închis, portocaliu, galben, negru, alb.
(511) NCL(10-2013)
03 - produse de parfumerie pe bază de produse
apicole;
05 - preparate cu destinaţie curativă pe bază de
componente ale mierii;
30 - produse nutriţionale preparate din miere.

(210) 032595
(220) 2013.02.08
(730) FERALMOD S.R.L., MD
Str. Arborilor nr. 17/2,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 03.13.04; 06.19.11; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 032598
(220) 2013.02.06
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - îngheţată; sorbete cu apă; produse de cofetărie congelate.

(591) Culori revendicate: maro, bej.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.20; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 032596
(220) 2013.02.07
(730) ROXINFORM GRUP S.R.L., MD
Str. Tamara Ciobanu nr. 2,
MD-3501, Orhei, Republica Moldova
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(210) 032601
(220) 2013.02.06
(730) STEPANOVA Elena, MD
Calea Orheiului nr. 111, ap. 20,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

MĂRCI
(210) 032602
(220) 2013.02.07
(730) GROSARI Andrian, MD
Str-la Valentin Russu nr. 5,
MD-3000, Soroca, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 4/2013
(210) 032607
(220) 2013.02.07
(730) TOMA Ecaterina, MD
Calea Orheiului nr. 111, ap. 20,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) NCL(10-2013)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.06; 24.15.07; 24.15.13;
27.05.09; 27.05.22.

(210) 032609
(220) 2013.02.08
(730) SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032604
(220) 2013.02.07
(730) BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, Germania
(540)

(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate agriculturii, horticulturii şi silviculturii, în special preparate
pentru fortificarea plantelor, preparate chimice şi/sau biologice pentru managementul
stresului la plante, preparate pentru reglarea
creşterii plantelor, preparate chimice pentru
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, produse chimice naturale sau artificiale pentru
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi
de confuzie a insectelor;

(511) NCL(10-2013)
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;

05 - preparate pentru distrugerea şi combaterea
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide,
pesticide.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor din clasa 29,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.22; 26.01.15; 27.05.24.
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(210) 032610
(220) 2013.02.08
(730) SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă.

(210) 032611
(220) 2013.02.08
(730) GORINCIOI Ana, MD
MD-6417, Brătuleni, Nisporeni,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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) 032613
(220) 2013.02.08
(730) MEDI plus TEC Medizinisch-technische
Handelsgesellschaft mbH, DE
Baerler Strasse 100, D-47441 Moers,
Germania
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(511) NCL(10-2013)
34 - produse din tutun (articole de lux), în particular ţigări şi ţigări cu filtru; articole pentru
fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 03.01.02; 05.03.01; 24.01.10; 24.01.18;
24.01.19; 24.09.02; 25.01.06; 25.01.19.

(210) 032617
(220) 2013.02.11
(730) GEAMGIU GRUP S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 1/3,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri.
(511) NCL(10-2013)
19 - sticlă, sticlă călită, sticlă armată, sticlă în
straturi, sticlă cu acoperire de protecţie, sticlă
pentru ferestre (geamuri), ecrane şi panouri,
placaje din sticlă, pereţi despărţitori din sticlă,
sticlă izolantă, vitralii, vitrajuri, sticlă pentru
vitralii, sticlă de siguranţă, sticlă mată, sticlă
reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente
de garnitură pentru aceste produse;
35 - gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de
birou; administrare, exploatare comercială;
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în comercializarea produselor sus-menţionate; servicii de
import-export; servicii de comercializare pentru terţi prestate de reţele de magazine specializate, recepţionarea comenzilor, servicii
de vânzare cu amănuntul, angro; servicii de
publicitate, de promovare a produselor susmenţionate, 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, distribuire de publicitate, eşantioane, demonstrare şi etalare de
produse.
(531) CFE(5) 26.01.06; 26.02.05; 29.01.13.

(210) 032618
(220) 2013.02.12
(730) VICMOBILE S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Independenţei nr. 14 E,
MD-5600, Rîşcani, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 4/2013
(210) 032619
(220) 2013.02.01
(730) COJOCARU Andrian, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, verde,
azuriu, albastru, violet, zmeuriu, alb, negru.
(511) NCL(10-2013)
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; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

(591) Culori revendicate: violet, alb.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 25.03.01; 27.05.03; 29.01.12.

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 01.15.01; 16.01.08; 26.04.04; 27.05.24;
29.01.15.
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(210) 032620
(220) 2013.02.12
(730) NEFELE S.R.L., MD
Str. Nicolai Dimo nr. 29, bloc 2, ap. 106,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
IZELIDA-GRUP S.R.L., MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 15,
bloc 1, ap. 74,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
RAPID COLOR S.R.L., MD
Str. Nicolai Dimo nr. 29, bloc 2, ap. 106,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: verde, roşu, alb.
(511) NCL(10-2013)
28 - jocuri, articole de sport necuprinse în alte
clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
45 - servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 27.05.03; 29.01.13.

(210) 032623
(220) 2013.02.11
(730) BUELO S.R.L., MD
Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 206,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; papetărie;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor);
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.
(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.17; 03.07.24; 23.01.01;
26.03.23; 27.05.21.

(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032621
(220) 2013.02.11
(730) BILLIARD HALL S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

82

(210) 032625
(220) 2013.02.13
(730) SCORTEL S.R.L., MD
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 5, of. 65,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 4/2013
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(10-2013)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
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) 032626
(220) 2013.02.12
(730) Respublikanskoe Unitarnoe
Proizvodstvennoe Predpriyatie
"Belmedpreparaty", BY
Ul. Fabritsiusa 30, Minsk, 220007, Belarus
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice, preparate pentru medicină, produse enzimatice de uz medical,
vitamine, produse biologice şi proteine de uz
medical, preparate chimice de uz medical,
medicamente, siropuri de uz farmaceutic,
balsamuri pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii; unguente
pentru scopuri farmaceutice, analgezice antireumatice, substanţe tonifiante (preparate
medicamentoase); medicamente veterinare,
plasturi, materiale pentru pansamente.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032629
(220) 2013.02.14
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de
tip închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

(210) 032630
(220) 2013.02.19
(730) CARMEZ S.A., MD
Str. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
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;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
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 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

TRADEMARKS
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;
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 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;

(210) 032631
(220) 2013.02.19
(730) CARMEZ S.A., MD
Str. Munceşti nr. 121,
MD-2002, 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 hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;

(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 032632
(220) 2013.02.15
(730) CIALCRIS S.R.L., societate comercială, MD
Calea Ieşilor nr. 59/1, ap. 21,
MD-2069, 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;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
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(511) NCL(10-2013)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MĂRCI
(210) 032633
(220) 2013.02.12
(730) CECRÎGHIN Evgheni, MD
Str. N. Zelinski nr. 31, ap. 40,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 4/2013
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

032635
2013.02.13
011119161
2012.08.14
EM
GLAXO GROUP LIMITED, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, England,
Regatul Unit

(540)
(511) NCL(10-2013)
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; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de 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.

(210) 032634
(220) 2013.02.12
(730) BIOGEN IDEC MA INC., US
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, Statele Unite
ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - preparate farmaceutice; preparate farmaceutice pentru tratamentul tulburărilor neurologice.

(511) NCL(10-2013)
05 - preparate şi substanţe
medicale;

farmaceutice

şi

10 - aparate şi instrumente medicale şi chirurgiccale, inhalatoare, părţi şi fitinguri pentru toate
produsele menţionate, incluse în clasa 10.

(210) 032636
(220) 2013.02.19
(730) R.N.R. GRUP S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 84,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 032637
(220) 2013.02.19
(730) R.N.R. GRUP S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 84,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

85

MD - BOPI 4/2013
(540)

TRADEMARKS
40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 09.03.13; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.01.

(210) 032640
(220) 2013.02.14
(730) VOROBIEVA Alina, MD
Bd. Moscova nr. 1, bloc 1, ap. 22,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 08.05.02; 08.05.25; 27.05.01.

(210) 032638
(220) 2013.02.14
(730) MARTIANOVA Natalia, MD
Colina Puşkin nr. 18, ap. 16,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 02.05.02; 02.05.03; 02.05.08; 02.05.17;
27.05.01; 27.05.07.

(210) 032642
(220) 2013.02.18
(730) CONSALCOM S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Uzinelor nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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(210) 032643
(220) 2013.02.15
(730) PASCARI Eugeniu, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 2, bloc 1, ap. 58,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 4/2013

(540)

(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(10-2013)
03 - înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; pastă de dinţi.

38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

(210) 032644
(220) 2013.02.15
(730) BIOGEN IDEC MA INC., US
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, Statele Unite ale
Americii
(540)

(210) 032654
(220) 2013.02.19
(730) VCINA Dmitri, MD
Str. Krasnodonskaia nr. 16,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.

(210) 032655
(220) 2013.02.21
(730) PODGORIA VIN S.R.L., MD
MD-7329, Lingura, Cantemir,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - preparate farmaceutice; preparate farmaceutice pentru tratamentul tulburărilor neurologice.
(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.10; 26.07.03; 26.07.25.

(210) 032647
(220) 2013.02.18
(730) FARMEC S.A., RO
Str. Henri Barbusse nr. 16, Cluj-Napoca,
Jud. Cluj, România

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 11.03.02; 24.09.09;
27.03.11; 27.03.15; 27.05.07; 27.05.11.
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(210) 032657
(220) 2013.02.19
(730) Meda AB, SE
Pipers väg 2 A, Box 906, 170 09 Solna,
Suedia
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
organizare, amplasare şi conducere de prezentări, expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau de publicitate; toate serviciile menţionate anterior referitoare la domeniile farmaceutic şi medical;
41 - educaţie; instruire; organizare, amplasare şi
conducere de simpozioane, congrese, conferinţe, prezentări, seminare, workshop-uri şi
expoziţii; publicare de texte (altele decât textele publicitare); toate serviciile menţionate
anterior referitoare la domeniile farmaceutic
şi medical;

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
organizare, amplasare şi conducere de prezentări, expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau de publicitate; toate serviciile menţionate anterior referitoare la domeniile farmaceutic şi medical;
41 - educaţie; instruire; organizare, amplasare şi
conducere de simpozioane, congrese, conferinţe, prezentări, seminare, workshop-uri şi
expoziţii; publicare de texte (altele decât textele publicitare); toate serviciile menţionate
anterior referitoare la domeniile farmaceutic
şi medical;

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare; toate serviciile menţionate anterior
referitoare la domeniile farmaceutic şi medical.
(531) CFE(5) 25.07.06; 26.01.06; 26.15.01.

(210) 032659
(220) 2013.02.19
(730) Meda AB, SE
Pipers väg 2 A, Box 906, 170 09 Solna,
Suedia
(540)

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare; toate serviciile menţionate anterior
referitoare la domeniile farmaceutic şi medical.
(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.24.

(210) 032658
(220) 2013.02.19
(730) Meda AB, SE
Pipers väg 2 A, Box 906, 170 09 Solna,
Suedia
(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
organizare, amplasare şi conducere de prezentări, expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau de publicitate; toate serviciile menţionate anterior referitoare la domeniile farmaceutic şi medical;
41 - educaţie; instruire; organizare, amplasare şi
conducere de simpozioane, congrese, conferinţe, prezentări, seminare, workshop-uri şi
expoziţii; publicare de texte (altele decât textele publicitare); toate serviciile menţionate
anterior referitoare la domeniile farmaceutic
şi medical;
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42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare; toate serviciile menţionate anterior
referitoare la domeniile farmaceutic şi medical.
(531) CFE(5) 25.07.06; 26.01.06; 26.01.18; 26.15.01;
27.05.24.

(210) 032660
(220) 2013.02.19
(730) Meda AB, SE
Pipers väg 2 A, Box 906, 170 09 Solna,
Suedia
(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
organizare, amplasare şi conducere de prezentări, expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau de publicitate; toate serviciile menţionate anterior referitoare la domeniile farmaceutic şi medical;

MD -BOPI 4/2013
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
organizare, amplasare şi conducere de prezentări, expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau de publicitate; toate serviciile menţionate anterior referitoare la domeniile farmaceutic şi medical;
41 - educaţie; instruire; organizare, amplasare şi
conducere de simpozioane, congrese, conferinţe, prezentări, seminare, workshop-uri şi
expoziţii; publicare de texte (altele decât textele publicitare); toate serviciile menţionate
anterior referitoare la domeniile farmaceutic
şi medical;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare; toate serviciile menţionate anterior
referitoare la domeniile farmaceutic şi medical.

(210) 032662
(220) 2013.02.19
(730) Meda AB, SE
Pipers väg 2 A, Box 906, 170 09 Solna,
Suedia
(540)

41 - educaţie; instruire; organizare, amplasare şi
conducere de simpozioane, congrese, conferinţe, prezentări, seminare, workshop-uri şi
expoziţii; publicare de texte (altele decât textele publicitare); toate serviciile menţionate
anterior referitoare la domeniile farmaceutic
şi medical;

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
organizare, amplasare şi conducere de prezentări, expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau de publicitate; toate serviciile menţionate anterior referitoare la domeniile farmaceutic şi medical;

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare; toate serviciile menţionate anterior
referitoare la domeniile farmaceutic şi medical.

41 - educaţie; instruire; organizare, amplasare şi
conducere de simpozioane, congrese, conferinţe, prezentări, seminare, workshop-uri şi
expoziţii; publicare de texte (altele decât textele publicitare); toate serviciile menţionate
anterior referitoare la domeniile farmaceutic
şi medical;

(531) CFE(5) 25.07.06; 26.01.06; 26.15.01.

(210) 032661
(220) 2013.02.19
(730) Meda AB, SE
Pipers väg 2 A, Box 906, 170 09 Solna,
Suedia
(540)

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare; toate serviciile menţionate anterior
referitoare la domeniile farmaceutic şi medical.

(210) 032663
(220) 2013.02.19
(730) Laboratorio Elea S.A.C.I.F.y A., AR
Sanabria 2353, C1417AZE, Buenos Aires,
Agentina
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(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse farmaceutice.
(531) CFE(5) 19.13.21; 26.02.08.

(210) 032665
(220) 2013.02.20
(730) SAVACOM-TRANS S.R.L., MD
Str. Ginta Latină nr. 15/1, ap. (of.) 32,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
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; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - lămpi pentru indicatorii cotiturii autovehiculelor;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor din clasele 01,
03, 04, 07, 09, 11, 12; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine, inclusiv vânzarea produselor cu ajutorul intermediarilor; licitaţie de vânzare; organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale sau publicitare; servicii prestate de agenţii de import-export;
37 - servicii de întreţinere şi reparaţie a vehiculelor;

(511) NCL(10-2013)
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;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compacttarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
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39 - servicii de transport şi depozitare a produselor
din clasele 01, 03, 04, 07, 09, 11, 12.
(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.19; 27.03.15; 27.05.12.

(210) 032666
(220) 2013.02.20
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk, 142191,
Moskovskaia oblasti, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10-2013)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungici-

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

(210) 032667
(220) 2013.02.20
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo
Firma "Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk, 142191,
Moskovskaia oblasti, Federaţia Rusă

MD -BOPI 4/2013
(540)

(511) NCL(10-2013)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici pentru erbicide; mastic
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicultură); preparate pentru reglarea creşterii
plantelor; preparate pe bază de oligoelemente pentru plante; produse chimice pentru
protecţia contra manei viţei-de-vie; produse
chimice pentru protecţia contra bolilor viţeide-vie; produse chimice pentru protecţia contra mălurii cerealelor; produse chimice de uz
ştiinţific; produse care împiedică germinarea
seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru agricultură; produse
chimice pentru uz în pomicultură şi legumicultură; produse chimice de uz agricol; produse chimice pentru îngrăşarea solului;
emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematocide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse
pentru combaterea ciupercii de putregai uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; produse chimice
pentru tratarea viţei-de-vie afectate; produse
chimice pentru tratarea manei; produse chimice pentru tratamentul filoxerei; repelente;
produse pentru distrugerea paraziţilor; fungicide;
44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
din domeniul legumiculturii; închirierea instalaţiilor agricole; diseminarea din aer sau direct pe sol a îngrăşămintelor şi a altor produse chimice pentru agricultură; servicii din
domeniul horticulturii; distrugerea animalelor
dăunătoare în agricultură, horticultură şi silvicultură; distrugerea buruienilor; întreţinerea
peluzelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(210) 032668
(220) 2013.02.20
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo
Firma "Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk, 142191,
Moskovskaia oblasti, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10-2013)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici pentru erbicide; mastic
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicultură); preparate pentru reglarea creşterii
plantelor; preparate pe bază de oligoelemente pentru plante; produse chimice pentru
protecţia contra manei viţei-de-vie; produse
chimice pentru protecţia contra bolilor viţeide-vie; produse chimice pentru protecţia contra mălurii cerealelor; produse chimice de uz
ştiinţific; produse care împiedică germinarea
seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru agricultură; produse
chimice pentru uz în pomicultură şi legumicultură; produse chimice de uz agricol; produse chimice pentru îngrăşarea solului;
emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematocide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse
pentru combaterea ciupercii de putregai uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; produse chimice
pentru tratarea viţei-de-vie afectate; produse
chimice pentru tratarea manei; produse
chimice pentru tratamentul filoxerei; repelente; produse pentru distrugerea paraziţilor;
fungicide;
44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
din domeniul legumiculturii; închirierea instalaţiilor agricole; diseminarea din aer sau di-
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rect pe sol a îngrăşămintelor şi a altor produse chimice pentru agricultură; servicii din
domeniul horticulturii; distrugerea animalelor
dăunătoare în agricultură, horticultură şi silvicultură; distrugerea buruienilor; întreţinerea
peluzelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032669
(220) 2013.02.20
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo
Firma "Avgust", RU
Ul. Novostroika, dom 27/18, g. Troiţk, 142191,
Moskovskaia oblasti, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10-2013)
01 - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adjuvanţi; substanţe pentru protecţia florilor de
ofilire; substanţe pentru conservarea seminţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungicide; aditivi chimici pentru erbicide; mastic
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicultură); preparate pentru reglarea creşterii
plantelor; preparate pe bază de oligoelemente pentru plante; produse chimice pentru
protecţia contra manei viţei-de-vie; produse
chimice pentru protecţia contra bolilor viţeide-vie; produse chimice pentru protecţia contra mălurii cerealelor; produse chimice de uz
ştiinţific; produse care împiedică germinarea
seminţelor culturilor de legume; îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru agricultură; produse
chimice pentru uz în pomicultură şi legumicultură; produse chimice de uz agricol; produse chimice pentru îngrăşarea solului;
emulgatori;
05 - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hârtie cu impregnare specială contra moliilor;
erbicide; insecticide, inclusiv nematocide;
pesticide; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse
pentru combaterea ciupercii de putregai uscat; produse pentru distrugerea larvelor de
insecte; produse de omorât muşte; produse
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodenticide; produse pentru distrugerea moluştelor
terestre; preparate pentru distrugerea paraziţilor; produse chimice pentru tratarea cerea-

MĂRCI
lelor afectate de mălură; produse chimice
pentru tratarea viţei-de-vie afectate; produse
chimice pentru tratarea manei; produse
chimice pentru tratamentul filoxerei; repelente; produse pentru distrugerea paraziţilor;
fungicide;

MD -BOPI 4/2013
(540)

44 - consultanţă în domeniul farmaceuticii; servicii
din domeniul legumiculturii; închirierea instalaţiilor agricole; diseminarea din aer sau direct pe sol a îngrăşămintelor şi a altor produse chimice pentru agricultură; servicii din
domeniul horticulturii; distrugerea animalelor
dăunătoare în agricultură, horticultură şi silvicultură; distrugerea buruienilor; întreţinerea
peluzelor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 032670
(220) 2013.02.22
(730) ALUMIL INDUSTRY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 24, ap. 101,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
extracte de cafea, băuturi pe bază de cafea,
de ceai, de cacao şi preparate pentru fabricarea acestor băuturi.
(531) CFE(5) 01.15.11; 11.03.04; 24.01.15; 25.01.15;
25.05.25; 25.07.25; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 032673
(220) 2013.02.22
(730) ACCEPT-96 S.R.L., MD
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 8,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ALUMINIUM", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, negru, oranj, auriu.
(511) NCL(10-2013)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
(531) CFE(5) 25.07.08; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.14.

(210) 032671
(220) 2013.02.15
(730) DIDENCO Alexandr, MD
Str. Lunaciarschi nr. 31, ap. 44,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova

(511) NCL(10-2013)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

(210) 032674
(220) 2013.02.22
(730) ACCEPT-96 S.R.L., MD
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 8,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(210) 032676
(220) 2013.02.22
(730) LEGAL-73 S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 9, ap. (of.) 40,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
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.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(210) 032675
(220) 2013.02.22
(730) AGROSELECT SEMENCES TRADING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Dacia nr. 45,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 17.03.02; 26.04.16; 27.05.10; 27.05.11.

(210) 032677
(220) 2013.02.21
(730) PANAINTE Zinaida, MD
Str. Poştei nr. 94, ap. 2,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde-deschis, negru.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 05.01.05; 05.01.16; 05.03.13; 05.07.13;
27.05.07; 27.05.10; 29.01.13.
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(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor; răşini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
05 - dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MĂRCI
(210) 032679
(220) 2013.02.25
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CHIŞINĂUL".
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

MD -BOPI 4/2013
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 032683
(220) 2013.02.22
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032680
(220) 2013.02.22
(730) TRIS S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Calea Moşilor nr. 20,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.17; 19.07.22.
(591)
(511)
12 (531)

Culori revendicate: oranj, albastru.
NCL(10-2013)
anvelope pentru autovehicule.
CFE(5) 01.07.06; 01.07.19; 26.11.12; 29.01.12.

(210) 032682
(220) 2013.02.21
(730) BOUNEGRU Dumitru, MD
Str. Milano nr. 66,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 032684
(220) 2013.02.21
(730) Johnson & Johnson, a corporation organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick,
New Jersey, 08933, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse igienice de protecţie pentru femei.
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(210) 032685
(220) 2013.02.21
(730) Johnson & Johnson, a corporation organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, US
One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey, 08933,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - produse igienice de protecţie pentru femei.

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(10-2013)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 16.01.11; 27.03.15; 29.01.12.

(210) 032696
(220) 2013.02.26
(730) MITIOGLO Semion, MD
Str. Cotovschi nr. 178,
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(210) 032692
(220) 2013.02.21
(730) BIOGEN IDEC MA INC., US
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, Statele Unite ale Americii
(540)
(591) Culori revendicate: albastru, galben, negru.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
(511) NCL(10-2013)
05 - preparate farmaceutice; preparate farmaceutice pentru tratamentul tulburărilor neurologice.
(531) CFE(5) 28.05.00.

38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 26.03.19; 26.07.15; 26.07.25; 29.01.13.

(210) 032693
(220) 2013.02.25
(730) MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale
S.A., bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(210) 032717
(220) 2013.03.01
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "&".
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, trabucuri, ţigări de
foi; substanţe pentru fumat vândute separat
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri
medicale sau curative; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.

(210) 032720
(220) 2013.03.01
(730) CIALCRIS S.R.L.,
societate comercială, MD
Calea Ieşilor nr. 59/1, ap. 21,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 032732
(220) 2013.03.01
(730) Thurston Manufacturing Company
(a Nebraska Corporation), US
1708 "H" Avenue, P.O. Box 218, Thurston,
NE 68062, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
07 - maşini agricole, şi anume maşini de introdus
îngrăşăminte, pluguri, cultivatoare, grinzi cu
unelte suspendate, cricuri cu şurub, brăzdare
de plug şi dispozitive de tras, instrumente
agricole.

MD -BOPI 4/2013
(210) 032768
(220) 2013.03.06
(730) CONVEL S.R.L., societate comercială, MD
Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 11/2,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, verde, alb.
(511) NCL(10-2013)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
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;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
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27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;

TRADEMARKS
(540)

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 07.01.09; 27.05.11;
29.01.14.

(210) 032769
(220) 2013.03.11
(730) AZUR-ART S.R.L., MD
Str. Mioriţa nr. 5/3, ap. 27,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.07.02; 19.07.09; 19.07.23.

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 032772
(220) 2013.03.13
(730) PANAINTE Zinaida, MD
Str. Poştei nr. 94, ap. 2,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 03.13.01; 03.13.24; 27.05.01.

(210) 032771
(220) 2013.03.13
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, Republica Moldova

(511) NCL(10-2013)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, poliuretan, polistiren şi produse din aceste materiale
necuprinse în alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; construcţii nemetalice transportabile.
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MĂRCI
(210) 032778
(220) 2013.03.05
(730) POPA Alexandru, MD
Str. A. Hîjdeu nr. 110, ap. 7,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 4/2013
(591) Culori revendicate: verde, galben, albastrudeschis, gri, alb.
(511) NCL(10-2013)
03 - produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.19; 05.05.20;
05.05.21; 26.01.15; 26.01.21; 27.05.08; 29.01.15.
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TRADEMARKS

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

23391
2012.11.11
2020.10.15
027965
2010.10.15
DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA
"ROSHEN"", UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,
Ucraina

(730) Aeroport Handling S.A., MD
Bd. Dacia nr. 80, bloc 3,
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”МУЛЬТИ”, “КЕЙК”.
(511) NCL(9)
30 - produse de panificaţie, şi anume biscuiţi.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

23699
2013.02.05
2021.11.11
030154
2011.11.11
COSMOVIS S.R.L.,
societate comercială, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: portocaliu, sur, alb.
(511) NCL(10)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 02.09.19; 03.07.17; 09.09.11; 27.05.01;
29.01.13.

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

(540)

23720
2013.02.12
2022.03.02
030747
2012.03.02
Aeroport Handling S.A., MD
Bd. Dacia nr. 80, bloc 3,
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
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23719
2013.02.12
2022.03.02
030746
2012.03.02

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "aeroport", "handling", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 03.07.17; 05.03.13; 26.04.15; 27.05.01;
29.01.12.

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

23729
2013.02.16
2021.05.25
029278
2011.05.25
Harrington Development Inc., PA
th
Arango-Orillac Bldg., East 54 street,
Panama, Panama

MD - BOPI 4/2013
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia elementului "PL" şi a executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, auriu.
(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun; articole pentru fumători, chibrituri.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia elementului "PL" şi a executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu, roşu,
albastru.
(511) NCL(9)
34 - ţigări, tutun; articole pentru fumători, chibrituri.
(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.11; 03.01.02; 19.03.03;
19.03.24; 24.01.15; 24.01.19; 25.01.06; 27.05.09;
29.01.15.

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.01.02; 19.03.03; 19.03.24;
24.01.15; 24.01.19; 25.07.15; 27.05.09; 29.01.15.

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

23731
2013.02.16
2021.09.02
029735
2011.09.02
SOCOLOV Anatolii, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

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

23730
2013.02.16
2021.05.25
029279
2011.05.25
Harrington Development Inc., PA
th
Arango-Orillac Bldg., East 54 street,
Panama, Panama

(511) NCL(9)
05 - plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

101

MD - BOPI 4/2013
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

23732
2013.02.16
2021.10.27
030056
2011.10.27
BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Matei Basarab nr. 9, bloc 2, ap. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(730) PÎRĂU Irina, MD
Str. Milano nr. 82,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
PÎRĂU Sergiu, MD
Calea Ieşilor nr. 59/1, ap. 138,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(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.

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

23733
2013.02.16
2021.10.27
030058
2011.10.27
BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Matei Basarab nr. 9, bloc 2, ap. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "DIPLOM", "MD", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 24.17.02; 26.01.01; 26.11.06; 26.11.12;
27.05.03; 27.05.12; 27.05.17.

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

23739
2013.02.21
2021.11.04
030101
2011.11.04
CEREPANOV Vitalii, MD
Str. Bucureşti nr. 8, ap. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte, cu excepţia aparatelor electrice de sudură şi a clemelor electrice
de sudură; 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.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
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23734
2013.02.16
2021.11.10
030177
2011.11.10

(511) NCL(9)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

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

23740
2013.02.21
2021.11.04
030102
2011.11.04
EFIMOV Alexandr, MD
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 77,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
SERICOV Dmitrii, MD
Str. A. Dimo nr. 44,
MD-2003, Durleşti, Chişinău,
Republica Moldova
CROITORI Roman, MD
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 163,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

MD - BOPI 4/2013
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.
(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.17.

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

23752
2013.02.22
2021.12.21
030370
2011.12.21
McDonald’s Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of
the State of Delaware, US
One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
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;

(511) NCL(9)
29 - alimente preparate din carne, carne de porc,
peşte şi produse din carne de pasăre, fructe
şi legume conservate şi fierte, ouă, caşcaval,
lapte, produse lactate, murături, deserturi;
30 - muştar, sosuri, condimente, zahăr;
32 - băuturi nealcoolice, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii prestate de restaurante.

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

23755
2013.02.22
2022.02.02
030577
2012.02.02
OLFIL-PROM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Nicolai Dimo nr. 23, ap. 12,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri; toate
produsele menţionate, cu excepţia produselor de turnătorie (semiprelucrate);
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 26.07.03;
27.03.01; 27.03.15; 29.01.12.

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

23759
2013.02.21
2021.12.20
030369
2011.12.20
MIGHEODAN S.R.L., MD
Str. M. Lomonosov nr. 49/1, ap. 73,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

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

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

23763
2013.02.22
2022.02.17
030654
2012.02.17
ART GRUP BRIVET S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10)
01 - produse chimice destinate industriei, şi anume
pentru acoperiri protectoare contra umezelii,
grăsimii, murdăriei şi acţiunilor mecanice;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; parfumerie, uleiuri
esenţiale.
(511) NCL(9)
29 - peşte şi fructe de mare, incluse în clasa 29.
(531) CFE(5) 03.09.01; 09.01.07; 18.04.02; 26.01.04;
26.01.15; 26.01.18; 27.01.06; 28.05.00.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
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23760
2013.02.21
2022.01.13
030470
2012.01.13

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

23769
2013.02.28
2020.10.04
027887
2010.10.04
MOLDOVA-TUR S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

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

MD - BOPI 4/2013
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.15.09; 16.03.01; 16.03.11; 16.03.13;
16.03.25; 26.01.05; 26.01.06.

41 - educaţie; instruire; activităţi sportive şi culturale;

(531) CFE(5) 01.05.12; 03.07.17; 26.11.10; 27.05.01.

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

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

(540)

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

23773
2013.02.28
2012.03.26
030873
2012.03.26
MERLAN Adrian, MD
Bd. Decebal nr. 19, ap. 187,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

(540)

23774
2013.02.28
2021.10.27
030057
2011.10.27
BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Matei Basarab nr. 9, bloc 2, ap. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
07 - maşini şi maşini-unelte, cu excepţia maşinilor
de spălat, maşinilor de spălat vase, centrifugilor; 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(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

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

23775
2013.03.01
2021.12.07
030319
2011.12.07
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
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(540)

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "H", "LILAC", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
34 - tutun, ţigări, produse din tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.
(531) CFE(5) 24.09.14; 25.01.19; 27.05.21; 27.05.24.

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "H", "WHITE", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(9)
34 - tutun, ţigări, produse din tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fumători.

23777
2013.02.28
2021.03.15
028779
2011.03.15
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD, a
company limited by shares under the
Company's Law, Dubai International
Financial Centre, AE
Dubai International Financial Centre (DIFC),
The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506
807, Dubai, Emiratele Arabe Unite

(540)

(531) CFE(5) 24.09.14; 25.01.19; 27.05.21.

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

(540)

23776
2013.03.01
2021.12.07
030320
2011.12.07
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(511) NCL(9)
05 - preparate farmaceutice pentru tratamentul
afecţiunilor pielii.

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

23788
2013.03.05
2022.02.17
030655
2012.02.17
ART GRUP BRIVET S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10)
02 - coloranţi pentru cartuşe, pentru aparate de
fotocopiere şi imprimante.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03.
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MĂRCI
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

23792
2013.03.05
2022.01.17
030488
2012.01.17
VÎRTOSU Maxim, MD
Str. Vasile Lupu nr. 25,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

MD - BOPI 4/2013
(511) NCL(10)
32 - ape minerale şi gazoase.
(531) CFE(5) 02.09.14; 24.17.04; 25.05.01; 26.01.05;
26.01.14; 26.01.18; 27.01.12.

(540)
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TRADEMARKS

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în martie 2013
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.
1

(210)
Nr.
de depozit
2

(220)
Data
de depozit
3

1

027965

(111)
(151)
Nr. înreData
gistrării înregistrării
4
5
2010.10.15 23391 2012.11.11

2

025427

2009.05.29

23617

2013.02.20

01,03,35

3

030154

2011.11.11

23699

2013.02.05

05,35

4

030978

2012.04.20

23717

2013.02.12

12

Hankook Tire Co., Ltd., KR

6/2012

5

031005

2012.04.24

23718

2013.02.12

38,41

Cinsay, Inc.,
a Nevada Corporation, US

6/2012

6

030746

2012.03.02

23719

2013.02.12

37,38,39

Aeroport Handling S.A., MD

4/2012

4/2013

7

030747

2012.03.02

23720

2013.02.12

35,37,38

Aeroport Handling S.A., MD

4/2012

4/2013

8

030601

2012.02.09

23721

2013.02.13

30

Wm. WRIGLEY Jr. Company, US

5/2012

9

030602

2012.02.09

23722

2013.02.13

30

Wm. WRIGLEY Jr. Company, US

5/2012

03

Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US

5/2012

Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US

5/2012

(511)
Clase
6
30

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr.
BOPI
8

(442/450)
Nr. BOPI

DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA
"ROSHEN"", UA

1/2011

4/2013

СОДА, societate pe acţiuni
de tip deschis, RU

8/2009

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

2/2012

7

9

4/2013

10

030547

2012.01.27

23723

2013.02.13

11

030663

2012.02.21

23725

2013.02.13

03

12

030557

2012.02.02

23726

2013.02.14

33

KRISTEV Simion, MD

5/2012

13

030558

2012.02.02

23727

2013.02.14

09

Sharp Kabushiki Kaisha (also
trading as Sharp Corporation), JP

5/2012

14

031044

2012.05.08

23728

2013.02.13

31,44

FLORPRIM-ART S.R.L.,
societate comercială, MD

6/2012

15

029278

2011.05.25

23729

2013.02.16

34

Harrington Development Inc., PA

10/2011

4/2013

16

029279

2011.05.25

23730

2013.02.16

34

Harrington Development Inc., PA

10/2011

4/2013

17

029735

2011.09.02

23731

2013.02.16

05

SOCOLOV Anatolii, MD

11/2011

4/2013

07

BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD

12/2011

4/2013

18

030056

2011.10.27

23732

2013.02.16

19

030058

2011.10.27

23733

2013.02.16

07

BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD

12/2011

4/2013

20

030177

2011.11.10

23734

2013.02.16

38

PÎRĂU Irina, MD
PÎRĂU Sergiu, MD

2/2012

4/2013

21

030759

2012.03.06

23735

2013.02.16

05

RNP Pharmaceuticals S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

4/2012

22

030773

2012.03.07

23736

2013.02.18

35,41

BOTEZATU-DOLGAN Lidia, MD

5/2012

23

031030

2012.05.03

23737

2013.02.18

33

Brown-Forman Corporation,
a Delaware, U.S.A., corporation, US

7/2012

24

031050

2012.05.10

23738

2013.02.18

36

BANCA DE FINANŢE
ŞI COMERŢ S.A., MD

6/2012

25

030101

2011.11.04

23739

2013.02.21

36,39,45

CEREPANOV Vitalii, MD

2/2012

4/2013

26

030102

2011.11.04

23740

2013.02.21

01,03,04,
20,21

EFIMOV Alexandr, MD
SERICOV Dmitrii, MD
CROITORI Roman, MD

2/2012

4/2013

27

030823

2012.03.16

23741

2013.02.19

33,35

FUZHOU GANGLONG
TRADING CO., LTD., CN

5/2012

28

030824

2012.03.16

23742

2013.02.19

33,35

FUZHOU GANGLONG
TRADING CO., LTD., CN

5/2012
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1

2

3

4

29

030510

2012.01.24

23743

5
2013.02.21

16,38,42

6

30

030753

2012.03.05

23744

2013.02.20

31

030829

2012.03.16

23745

2013.02.20

32

030802

2012.03.14

23746

33

029932

2011.10.04

34

031055

35

7

8

DUMBRĂVEANU Luminiţa, MD

5/2012

33

FOCA Dumitru, MD

4/2012

05

Genentech, Inc., US

5/2012

2013.02.20

36

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Nissan
Motor Co., Ltd.), JP

5/2012

23747

2013.02.18

29,35

PRODUSE DE FAMILIE S.R.L.,
MD

11/2011

2012.05.10

23748

2013.02.20

05

ISHIHARA SANGYO KAISHA,
LTD., JP

6/2012

031056

2012.05.10

23749

2013.02.20

05

ISHIHARA SANGYO KAISHA,
LTD., JP

6/2012

36

030992

2012.04.26

23750

2013.02.20

12

Federal-Mogul Ignition Company,
US

6/2012

37

031009

2012.04.27

23751

2013.02.20

43

38

030370

2011.12.21

23752

2013.02.22

29,30,32,43

39

030457

2012.01.11

23753

2013.02.22

40

030458

2012.01.11

23754

41

030577

2012.02.02

42

030606

43

9

ENKI S.R.L., MD

6/2012

McDonald’s Corporation,
a corporation organized
and existing under the laws of the
State of Delaware, US

2/2012

38,41,42

Cinsay, Inc.,
a Nevada Corporation, US

7/2012

2013.02.22

38,41,42

Cinsay, Inc.,
a Nevada Corporation, US

7/2012

23755

2013.02.22

06,08,35

OLFIL-PROM S.R.L.,
societate comercială, MD

4/2012

2012.02.10

23756

2013.02.22

38,41,42

Cinsay, Inc.,
a Nevada Corporation, US

7/2012

030931

2012.04.10

23757

2013.02.22

38

REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

5/2012

44

030932

2012.04.10

23758

2013.02.22

38

REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

5/2012

45

030369

2011.12.20

23759

2013.02.21

29

MIGHEODAN S.R.L., MD

2/2012

4/2013

46

030470

2012.01.13

23760

2013.02.21

30

BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

3/2012

4/2013

47

030800

2012.03.14

23761

2013.02.22

35,36,37,38,
39,41,42,45

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Nissan
Motor Co., Ltd.), JP

7/2012

48

030654

2012.02.17

23763

2013.02.22

01,03

ART GRUP BRIVET S.R.L.,
societate comercială, MD

6/2012

49

030957

2012.04.12

23764

2013.02.22

19

SUPRATEN S.A., MD

5/2012

05

Takeda Pharmaceutical
Company Limited, JP

5/2012
6/2012

4/2013

4/2013

4/2013

50

030828

2012.03.16

23765

2013.02.25

51

030912

2012.04.05

23766

2013.02.25

21,32

The Coca-Cola Company, US

52

030945

2012.04.05

23767

2013.02.25

21,32

The Coca-Cola Company, US

6/2012

53

030949

2012.04.12

23768

2013.02.25

16,25,28,29,
30,32,41

The Coca-Cola Company, US

6/2012

54

027887

2010.10.04

23769

2013.02.28

35,39,41,43

MOLDOVA-TUR S.A., MD

12/2010

55

030922

2012.04.09

23770

2013.02.26

38,41

CLIPA SIDERALĂ, fundaţie
de caritate pentru copii, MD

5/2012

56

030923

2012.04.09

23771

2013.02.26

16,18,28,30,
32,38,41

CLIPA SIDERALĂ, fundaţie
de caritate pentru copii, MD

5/2012

57

030971

2012.04.18

23772

2013.02.26

25,35

CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD

6/2012

58

030873

2012.03.26

23773

2013.02.28

09,35

MERLAN Adrian, MD

5/2012

4/2013

59

030057

2011.10.27

23774

2013.02.28

07,35

BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD

12/2011

4/2013

60

030319

2011.12.07

23775

2013.03.01

34

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

2/2012

4/2013

4/2013
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1

2

3

4

9

030320

2011.12.07

23776

5
2013.03.01

8

61

34

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

2/2012

4/2013

62

028779

2011.03.15

23777

2013.02.28

05

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD, a company limited by shares
under the Company's Law, Dubai
International Financial Centre, AE

7/2011

4/2013

63

029601

2011.08.01

23778

2013.03.04

06,20,21

TOTO LTD., JP

4/2012

64

030054

2011.10.28

23779

2013.03.05

16,35,44

ARMAŞU Elena, MD

3/2012

65

030402

2011.12.27

23780

2013.03.05

35,41

Avon Products, Inc., US

4/2012

66

030591

2012.02.06

23781

2013.03.05

35,41

Avon Products, Inc., US

5/2012

67

030775

2012.03.14

23782

2013.03.05

05

Flumed-Farm S.R.L.,
societate comercială, MD

4/2012

68

030903

2012.04.02

23783

2013.03.05

03

ACM, FR

5/2012

69

030904

2012.04.02

23784

2013.03.05

03

ACM, FR

5/2012

70

030646

2012.02.17

23785

2013.03.05

03,05,16,21

Johnson & Johnson, a corporation
organized and existing under the
laws of the State of New Jersey,
US

4/2012

71

028470

2011.01.25

23787

2013.03.05

07

TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD

3/2011

72

030655

2012.02.17

23788

2013.03.05

02

ART GRUP BRIVET S.R.L.,
societate comercială, MD

4/2012

73

031126

2012.05.22

23789

2013.03.05

10,20,21,24,
25,27,28,35

SOCOLOV Anatolii, MD

7/2012

74

031284

2012.06.15

23790

2013.03.05

05

NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI,
reprezentanţa companiei turceşti,
MD

7/2012

75

031285

2012.06.15

23791

2013.03.05

29

FARM MEAT PROCESSING S.R.L., 7/2012
întreprindere mixtă, MD

76

030488

2012.01.17

23792

2013.03.05

32

VÎRTOSU Maxim, MD

3/2012

77

031296

2012.06.18

23799

2013.03.08

06

STICLĂMONT S.A., MD

7/2012

78

028580

2011.02.10

23805

2012.03.21

01,17,19,35

UNGUREANU Igori, MD

4/2011

79

030300

2011.12.05

23807

2012.12.21

10,35

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

4/2012

80

030575

2012.02.02

23817

2013.03.15

06,07,08,35

OLFIL-PROM S.R.L.,
societate comercială, MD

4/2012

81

030538

2012.01.26

23845

2013.03.20

33

VINDICUM S.R.L., firmă
de producţie şi comerţ, MD

3/2012

82

029091

2011.04.20

23853

2013.03.21

35,39,41

Agenţia Turismului a Republicii
Moldova, MD

7/2011

83

025548

2009.07.06

23855

2013.03.20

33

ЗОЛОТОЙ АИСТ S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi coniacuri, MD

11/2009
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
(186) Data
expirării
reînnoirii

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 175

3
2023.03.11

4
16,35,42

6
1/1994

7
4-5/1994

2

2R 398

2023.05.04

39

2-3/1994

10/1994

3

R 9789

2023.03.10

05

5/2003

10/2003

4

R 10107

2023.02.27

43

9/2003

2/2004

5

R 10279

2022.11.21

33,35

10/2003

4/2004

6

R 10288

2022.11.20

10/2003

4/2004

7

R 10369

2022.12.03

35,36,37,
38,39,41,42,
43,44,45
29,30

10/2003

4/2004

8

R 10377

2023.02.14

34

10/2003

4/2004

9

R 10504

2022.10.21

35,39,41,43

11/2003

5/2004

10

R 10534

2022.12.04

29,35

11/2003

5/2004

11

R 10565

2023.02.05

33

11/2003

5/2004

12

R 10638

2023.03.13

34

11/2003

6/2004

13

R 10727

2023.01.21

33

10/2003

7/2004

14

R 10789

2023.05.13

38

12/2003

7/2004

15

R 10938

2023.06.16

33

1/2004

8/2004

16

R 10939

2023.06.16

33

1/2004

8/2004

17

R 10940

2023.06.16

33

5
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
MD
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Asociaţia internaţională a transportatorilor auto
din Moldova (AITA), MD
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 3, bloc 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova
ALFERAL S.R.L., MD
Str. Arborilor nr. 17/2,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
COLUSVIN S.R.L., întreprinderea mixtă, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
ZAPOROJAN Nicon, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 62,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Viomar S.A., GR
VI.PE. Makrixori Larissa, 41110, Grecia
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
Solei-Turism S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 2, ap. 12,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ACENORCA ACEITUNERA DEL NORTE DE
CÁCERES, SDAD. COOP. LTDA, ES
Ctra. Pozuelo de Zarzón, s/n 10810
Montehermoso (Cáceres), Spania
Diageo North America, Inc., corporaţie din statul
Connecticut, US
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127,
Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia
BESTVIN S.R.L., firmă, MD
Str. Zavodscaia nr. 1,
MD-3813, Chirsova, UTAG, Republica Moldova
ARAX-IMPEX S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

1/2004

8/2004

Nr.
crt.
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1
18

2
R 11094

3
2023.01.31

4
01,05

19

R 11232

2023.09.29

05

20

R 11506

2023.03.28

33

21

R 11548

2022.09.27

29,30,32,43

22

R 11738

2023.04.10

36

23

R 13764

2022.09.10

34

24

R 13765

2022.09.10

34

25

R 13772

2022.09.10

34
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5
ARYSTA LIFESCIENCE, FR
Route d'Artix, 64150 Nogueres, Franţa
ViiV Healthcare UK Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, Regatul Unit
ALIANŢA-VIN S.R.L., firmă, MD
Str. Orhei nr. 38,
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova
AMBROZIA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 80, ap. 29,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MOLDOVA AGROINDBANK S.A.,
bancă comercială, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Private Joint Stock Company
"Imperial Tobacco Production Ukraine", UA
Ul. Akademika Zabolotnogo 35, Kiev 03026,
Ucraina
Private Joint Stock Company
"Imperial Tobacco Production Ukraine", UA
Ul. Akademika Zabolotnogo 35, Kiev 03026,
Ucraina
Private Joint Stock Company
"Imperial Tobacco Production Ukraine", UA
Ul. Akademika Zabolotnogo 35, Kiev 03026,
Ucraina

6
10/2003

7
10/2004

5/2004

10/2004

12/2003

1/2005

8/2004

1/2005

9/2004

2/2005

3/2006

8/2006

3/2006

8/2006

3/2006

8/2006
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V
Design industrial / Industrial design

P

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

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

L

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

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

Numărul certificatului

(15)

Data înregistrării

Number of the certificate
Date of the registration
(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

(22)

Data de depozit

Expected expiration date of the registration
Number of the industrial design
Number of the application
Date of filing of the application
(23)

Data priorităţii de expunere

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

Date of the exhibition priority
Number of industrial designs
Data relating to priority under the Paris Convention
Number of the priority application
(32)

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

(33)

Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI

(43)

Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3
Date of publication of the application for the registration of the industrial design
Date of publication of the decision on registration of the industrial design
(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

(51)

Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno)

(54)

Indicarea produsului

Date of issuance of the certificate
Date of expiration of deferment
International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification)
Designation of product
(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial

(57)

Culorile revendicate

Reproduction of the industrial design
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

(73)

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

Number of the divisional application
Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
Name and address of the owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
(74)

Numele mandatarului autorizat

(80)

Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga

Name of the patent attorney
Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement

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

O

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

A

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of
classes in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (9) Cl. 11-02
f 2013 0007
2013.02.14
24

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091,
Revaca, Chişinău, Republica Moldova
(54) Suvenire

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1.1

1.3
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(21) f 2013 0007

2.2

2.3

3.1

3.3

3.2

4.1
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(21) f 2013 0007

4.2

4.3

5.1

5.3
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(21) f 2013 0007
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6.3

7.1

7.3

7.2

8.1
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(21) f 2013 0007

8.2

9.1

9.3
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(21) f 2013 0007

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3
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(21) f 2013 0007

12.1

12.2

13.1

124

12.3

13.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0007

13.3

14.1

14.2

14.3

15.1
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(21) f 2013 0007

15.2

15.3

16.1

16.2
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17.1

17.2

18.1

17.3

18.2
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(21) f 2013 0007

18.3

19.1

19.2

20.1
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20.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0007

20.3

21.1

21.2

22.1

21.3

22.2
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(21) f 2013 0007

22.3

23.1

23.2

23.3
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(21) f 2013 0007

24.1

24.2

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

LOC (9) Cl. 11-02
f 2013 0008
2013.02.14
24

24.3

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091,
Revaca, Chişinău, Republica Moldova
(54) Suvenire

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

131

MD - BOPI 4/2013
(21)

DESIGN

f 2013 0008

1.1

1.2

1.3

2.1

132

2.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0008

2.3

3.1

3.2

4.1

3.3

4.2

133

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0008

4.3

5.2

5.3

6.1

134

5.1

6.2

DESIGN
(21)

MD - BOPI 4/2013

f 2013 0008

6.3

7.2

8.2

7.1

8.1

9.1

135

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0008

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

136

11.1

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0008

11.2

11.3

12.1

12.3

12.2

13.1

137

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0008

13.2

13.3

14.1

14.3

138

14.2

15.1

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0008

15.2

15.3

16.1

16.3

16.2

17.1

139

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0008

17.2

17.3

18.1

18.3

140

18.2

19.1

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0008

19.2

19.3

20.1

20.3

20.2

21.1

141

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0008

21.2

21.3

22.1

22.2

22.3

142

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0008

23.1

23.2

23.3

24.2

24.1

24.3

143

MD - BOPI 4/2013
(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (9) Cl. 11-02
f 2013 0009
2013.02.20
25

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091,
Revaca, Chişinău, Republica Moldova
(54) Suvenire

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1.1

2.1

144

1.2

2.2

3.1

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0009

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

145

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0009

6.2

7.2

8.2

146

7.1

8.1

9.1

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0009

9.2

10.1

10.2

12.1

11.1

12.2

11.2

13.1

147

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0009

13.2

14.1

14.2

15.2

148

15.1

16.1

16.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0009

17.1

18.1

19.1

17.2

18.2

19.2

149

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0009

20.1

21.1

22.1

150

20.2

21.2

22.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0009

23.1

24.1

25.1

23.2

24.2

25.2

151

MD - BOPI 4/2013

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 11-02
f 2013 0010
2013.02.20
24

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091,
Revaca, Chişinău, Republica Moldova
(54) Suvenire

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1.1

2.1

152

1.2

2.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0010

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

153

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0010

154

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0010

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

155

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0010

156

12.1

12.2

13.1

13.2

14.1

14.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0010

15.1

15.2

16.1

16.2

17.1

17.2

157

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0010

158

18.1

18.2

19.1

19.2

20.1

20.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0010

21.1

21.2

22.1

22.2

23.1

23.2

159

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0010

24.1

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

LOC (9) Cl. 11-02
f 2013 0011
2013.02.20
26

24.2

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091,
Revaca, Chişinău, Republica Moldova
(54) Suvenire

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1.1

160

1.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0011

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

161

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0011

162

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0011

8.1

8.2

9.1

9.2

10.1

10.2

163

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0011

164

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

13.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0011

14.1

14.2

15.1

15.2

16.1

16.2

165

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0011

166

17.1

17.2

18.1

18.2

19.1

19.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0011

20.1

20.2

21.1

21.2

22.1

22.2

167

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0011

168

23.1

23.2

24.1

24.2

25.1

25.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0011

26.1

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

LOC (9) Cl. 11-02
f 2013 0012
2013.02.20
25

26.2

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091,
Revaca, Chişinău, Republica Moldova
(54) Suvenire

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1.1

1.2

169

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0012

170

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0012

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

171

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0012

172

8.1

8.2

9.1

9.2

10.1

10.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0012

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

13.2

173

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0012

174

14.1

14.2

15.1

15.2

16.1

16.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0012

17.1

17.2

18.1

18.2

19.1

19.2

175

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

(21) f 2013 0012

176

20.1

20.2

21.1

21.2

22.1

22.2

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(21) f 2013 0012

23.1

23.2

24.1

24.2

25.1

25.2

177

MD - BOPI 4/2013

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 25-01
f 2013 0013
2013.02.22
RU2012503944
2012.11.14
RU
1

(71)

(72)
(74)
(54)

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU
"PROIZVODSTVENNAYA FIRMA
"ALTA - PROFIL", RU
Sirenevy bulvar, 43, komn. 17, 105215,
Moscow, Federaţia Rusă
TETERYUK Sergey Fedorovich, RU
CONEV Tatiana
Placaj pentru faţadă

(55)

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

178

LOC (9) Cl. 25-01
f 2013 0014
2013.02.22
RU201503945
2012.11.14
RU
1

1.1

1.2

1.3

1.4

(71)

(72)
(74)
(54)

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU
,,PROIZVODSTVENNAYA FIRMA
"ALTA - PROFIL", RU
Sirenevy bulvar, 43, komn. 17, 105215,
Moscow, Federaţia Rusă
TETERYUK Sergey Fedorovich, RU
CONEV Tatiana
Placaj pentru faţadă

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

(55)
(21) f 2013 0014

1.1

1.3

1.2

1.4

179

MD - BOPI 4/2013

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
(nr. desenului şi modelului industrial), titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(11)
(15)
Nr.
Data
certifica- înregistrării
tului

(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

1
1

2
1430

3
2013.03.13

4
2017.05.03

5
6
7
f 2012 0042 2012.05.03 01-01

2

1431

2013.03.25

2017.03.23

f 2012 0031 2012.03.23 09-05;
19-08

7

3

1432

2013.03.20

2017.04.24

f 2012 0038 2012.04.24 09-05

1

4

1433

2013.03.21

2017.08.20

f 2012 0081 2012.08.20 09-05;
19-08

1

5

1434

2013.03.28

2017.07.13

f 2012 0071 2012.07.13 14-04

4

6

1435

2013.03.13

2017.08.02

f 2012 0077 2012.08.02 19-06

1

7

1436

2013.03.27

2017.06.21

f 2012 0062 2012.06.21 19-08

6

8

1437

2013.03.25

2017.07.17

f 2012 0073 2012.07.17 19-08

1

9

1438

2013.03.21

2017.07.13

f 2012 0072 2012.07.13 21-01

36

180

3 (1, 2, 3 )

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

9

UNGAR S.R.L., FIRMĂ
DE PRODUCŢIE
ŞI COMERŢ, MD
Str. Trandafirilor nr. 43,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
CAVCALIUC Eugenia, MD
Str. Ceucari nr. 2, bloc 7,
ap. 67, MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova
GLAVZPLASAN S.R.L.,
MD
Str. Lomonosov nr. 151,
MD-5401, Rezina,
Republica Moldova
GAŞTEA Ruslan, MD
Str. M. Frunze nr. 17,
MD-6801, Ialoveni,
Republica Moldova
AGENŢIA DE STAT
PENTRU
PROPRIETATEA
INTELECTUALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA,
MD
Str. Andrei Doga nr. 24,
bloc 1, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
ERICH KRAUSE
FINLAND OY, FI
HENRY FORDIN KATU
5 N, 00150 HELSINKI,
Finlanda
DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu
nr. 40, ap. 4, MD-2001,
Chişinău,
Republica Moldova
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1,
ap. 85, MD-2064, Chişinău,
Republica Moldova
BAZATIN Roman, MD
Str. Mihai Viteazul nr. 77,
MD-4101, Cimişlia,
Republica Moldova

(43)
Nr. BOPI

10

8/2012

9/2012

7/2012

10/2012

9/2012

10/2012

10/2012

9/2012

10/2012

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

1

2

10

1439

2013.03.25

3

2017.03.23

4

f 2012 0030 2012.03.23 32-00

5

6

7

8
1

11

1440

2013.03.13

2017.07.05

f 2012 0068 2012.07.05 32-00

1

12

1441

2013.03.13

2017.07.06

f 2012 0069 2012.07.06 32-00

3

13

1442

2013.03.25

2017.09.19

f 2012 0091 2012.09.19 32-00

2

9
10
CAVCALIUC Eugenia, MD 9/2012
Str. Ceucari nr. 2, bloc 7,
ap. 67, MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova
SULTAN Oleg, MD
9/2012
Str. Albişoara nr. 76, bloc 6,
ap. 128, MD-2005,
Chişinău, Republica
Moldova
FIDESCO S.R.L.,
9/2012
COMPANIE
INDUSTRIALĂ DE
COMERŢ, MD
Str. Petricani nr. 19,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
BEST CONCRETE
11/2012
S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Alexandru cel Bun
nr. 10, MD-6801,
Ialoveni,
Republica Moldova

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în martie 2013
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.
1
1

(11)
Nr.
certificatului
2
1413

2

1414

(51)
Clase
3
09-03,
05

11-02

(21)
Nr.
de depozit
4
f 2012 0018

(22)
Data
de depozit
5
2012.02.27

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
6
6

f 2012 0023

2012.03.05

99

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
7
JOINT-STOCK COMPANY
”EXPERIMENTAL
CONFECTIONERY
ASSOCIATION ”VOLOGDA”, RU
GÎRBU Anatolie, MD

(44)
Nr. BOPI
8

1/2013

1/2013

181

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

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, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite

(73)
Titularul şi adresa,
cod ST.3 OMPI

(44)(45)
Nr.
BOPI

1
1

2
500

3
2017.11.15

4
f 2002 0129

5
2002.11.15

6
09-01

7
1

9
8/2003
4/2004

2

518

2018.02.12

f 2003 0014

2003.02.12

09-01

3

3

1112

2018.03.18

f 2008 0024

2008.03.18

06-11

1

8
ROMANEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romăneşti,
Străşeni, Republica Moldova
ROMANEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romăneşti,
Străşeni, Republica Moldova
OHARA Nariko, JP
538-18, Ayameikeminami
7-chome, Nara-shi, Nara 631033, Japonia

4

1167

2018.02.27

f 2008 0011

2008.02.27

23-01

1

TAKAMATSU Kuniaki, JP
34-22, Oaza, Shinchaya,
Meiwa-cho, Taki-gun, Mie
515-0314, Japonia
Gomeniuc Vitali, MD
Str. Bulgară nr. 31, ap. 7,
MD-3112, Bălţi, Republica
Moldova

10/2003
6/2004
8/2008
4/2009
7/2009

8/2008
9/2009
12/2009

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1
1

2
DM/078553

(23)(30)
Prioritate
3
2012.06.13

2

DM/079037

2012.08.30

182

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(28)
Nr. de
desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

4
GLASHÜTTER
UHRENBETRIEB
GMBH, DE
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGÈRE
SUISSE, CH

5
Carcase pentru ceasuri /
Watch cases / Boîtiers
de montres
Deşteptătoare; cadran;
ceas de mână / Alarm
clocks; dial; watch hand /
Réveille-matin; cadran;
aiguille de montre

6
10-07

7
5

8
2017.06.13

9
49/2012

10-01,
07

4

2017.08.30

37/2012

DESIGN

MD - BOPI 4/2013

1
3

2
3
DM/079049 2012.09.04

4
TISSOT SA
(TISSOT AG)
(TISSOT LTD),
CH

4

DM/079445 2012.06.26

"FREY WILLE"
GMBH & CO KG,
AT

5
Greutate oscilatorie;
părţi ale mecanismului
de mişcare a ceasului /
Oscillating weight; parts
of watch movement /
Masse oscillante;
parties de mouvement
de montre
Brăţări; pandantive;
cercei / Bracelets;
pendants; earrings /
Bracelets; pendentifs;
boucles d'oreilles

6
10-07

7
3

8
2017.09.04

9
37/2012

11-01

12

2017.06.26

46/2012

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

(11)
Nr.
înregistrării

1
2
10-01, DM/079037
07

(15)
Data înregistrării
(23)(30)
Prioritate
3
2012.08.30

10-07

DM/078553

2012.06.13

10-07

DM/079049

2012.09.04

11-01

DM/079445

2012.06.26

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI
4
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEB
GMBH, DE
TISSOT SA
(TISSOT AG)
(TISSOT LTD), CH

"FREY WILLE"
GMBH & CO KG, AT

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

5
Deşteptătoare; cadran;
ceas de mână / Alarm
clocks; dial; watch
hand / Réveille-matin;
cadran; aiguille de
montre
Carcase pentru ceasuri /
Watch cases / Boîtiers
de montres
Greutate oscilatorie;
părţi ale mecanismului
de mişcare a ceasului /
Oscillating weight;
parts of watch
movement / Masse
oscillante; parties de
mouvement de montre
Brăţări; pandantive;
cercei / Bracelets;
pendants; earrings /
Bracelets; pendentifs;
boucles d'oreilles

6
4

7
2017.08.30

8
37/2012

5

2017.06.13

49/2012

3

2017.09.04

37/2012

12

2017.06.26

46/2012

183

MD - BOPI 4/2013

DESIGN

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

1

(11)
Nr. înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

3

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

5

6

7

1

DM/040872

ITM ENTREPRISES
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR

1

2017.07.23(3R)

12/1997

30/2012

2

DM/040897

OMEGA SA (OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH

2

2017.07.25(3R)

12/1997

30/2012

3

DM/061204

HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

1

2017.07.08(2R)

5/2003

30/2012

4

DM/061205

HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

7(1, 2, 3, 16, 17,
19, 20)

2017.07.08(2R)

5/2003

30/2012

5

DM/061224

HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

6(1, 3, 8, 10, 11, 13)

2017.07.08(2R)

5/2003

30/2012

6

DM/061342

HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

10

2017.07.08(2R)

5/2003

30/2012

7

DM/062096

GENERALE BISCUIT, FR

9

2017.10.25(2R)

8/2003

30/2012

8

DM/069418

SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

1

2017.10.25(1R)

4/2008

30/2012

9

DM/040908

SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH

3

2017.07.28(3R)

12/1997

31/2012

10

DM/061531

EUROITALIA S.R.L., IT

3

2017.07.30(2R)

6/2003

31/2012

11

DM/061866

HUTTMANN IMPORT EXPORT
DANIEL HUTTMANN, DE

1

2017.07.29(2R)

7/2003

31/2012

12

DM/062457

ADC GMBH, DE

1

2017.08.02(2R)

9/2003

31/2012

13

DM/062689

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

1

2017.08.02(2R)

10/2003

31/2012

14

DM/041048

COMPAGNIE DES MONTRES
LONGINES, FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH CO.,
FRANCILLON LTD.), CH

1

2017.08.07(3R)

1/1998

32/2012

15

DM/044710

DAIMLER AG, DE

1

2017.09.15(3R)

12/1998

32/2012

16

DM/061306

VORTICE ELETTROSOCIALI
S.P.A., IT

1

2017.08.05(2R)

5/2003

32/2012

17

DM/061689

KRONOSPAN GMBH, DE

6

2017.08.05(2R)

6/2003

32/2012

18

DM/041071

SONY OVERSEAS S.A., CH

1

2017.08.11(3R)

1/1998

33/2012

19

DM/041082

CARTIER CREATION STUDIO SA,
CH

2

2017.08.11(3R)

1/1998

33/2012

20

DM/041119

COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
FR

1

2017.08.14(3R)

1/1998

33/2012

21

DM/041834

W. WILLPÜTZ
KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS
GMBH, DE

6

2017.10.28(3R)

3/1998

33/2012
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2

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

DESIGN
1

MD - BOPI 4/2013
4

5

6

7

22

DM/042201

2

ANTON RIEMERSCHMID
WEINBRENNEREI LIKÖR- UND
ESSIGFABRIK GMBH & CO.KG, DE

3

1

2017.11.11(3R)

5/1998

33/2012

23

DM/069172

SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH

3

2017.08.16(1R)

2/2008

33/2012

24

DM/069173

THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH
GROUP MANAGEMENT SERVICES
LTD), CH

6

2017.08.16(1R)

2/2008

33/2012

25

DM/069174

THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH
GROUP MANAGEMENT SERVICES
LTD), CH

2

2017.08.16(1R)

2/2008

33/2012

26

DM/069219

SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH

1

2017.08.16(1R)

2/2008

33/2012

27

DM/061074

SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH

1

2017.08.20(2R)

4/2003

34/2012

28

DM/061192

MAXX GMBH GESELLSCHAFT FÜR
SCHUTZRECHTSVERWERTUNG, DE

6(2, 3, 8, 9, 10, 11)

2017.08.29(2R)

5/2003

34/2012

29

DM/069218

SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH

3

2017.08.17(1R)

2/2008

34/2012
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor
de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date
despre cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate;
decăderi din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor.

I

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

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

OPI

Nr.
depozit

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

2

3

4

5

188

3
028580

Nr.
titlului de
protecţie
4
-

5
4/2011

Cerere de
înregistrare
a mărcii

031074

-

8/2012

Mărci

001967

2R 392

001966

2R 393

7/1994
6/2002
7/2011

000447

R 483

9/1994
4/2003

000378

R 1162

10/1994
1/1993
4/2003

000433

R 1317

10/1994
5/1995
4/2003

000258

R 1935

9/1995
8/1998
2/2004

000204

R 4029

8/1995
11/1996
4/2003

003238

R 7371

2/1999
6/2000
4/2003

012475

10377

10/2003
4/2004

013944

11639

001841

R 1864

8/2004
1/2005
3/1995
8/1995
3/2005

Mărci

Marcă

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

6

7

(540)

(540)

(511)
05 - produse farmaceutice şi
veterinare; produse igienice pentru
medicină; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru
oameni şi animale; plasturi şi
materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide.
(730)
MECAGRO, Institut de Cercetări
pentru Mecanizarea şi
Electrificarea Agriculturii,
întreprindere de stat, MD
(730)
401 South Fourth Avenue, Suite
1800, Louisville, Kentucky 40202,
Statele Unite ale Americii

(511)
05 - Medicamente antivirale
utilizate pentru tratarea bolilor
cauzate de virusul herpes.

(730)
Bervai u. 15, Eger,
H-3300, Ungaria

(730)
H-2151 Fόt, Akácos East Gate
Business Park 0221/12, Building
D2, Ungaria

(730)
Întreprinderea de Stat
Institutul de Tehnică Agricolă
"MECAGRO", MD
(730)
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808,
Statele Unite ale Americii
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1

2

3

4

5

6

Marcă

003817

R 3009

2/1996
4/2005

(730)
11 bis, avenue Charles Floquet,
75007 Paris, Franţa

7

Marcă

004690

R 4856

(730)
AOL LLC, a Delaware limited
liability company, US

8

Mărci

003296

R 3989

11/1996
9/1997
8/2005
9/2006
3/1996
10/1996
8/2005

006555

R 5714

2/1998
7/1998
3/2007

Hjulmagervej 4B, DK-7100 Vejle,
Danemarca

(730)
33 avenue du Maine Tour Maine
Montparnasse, 75015 PARIS,
Franţa
(730)
HISTORIC AOL LLC,
a Delaware limited liability
company, US
(730)
KRAFT FOODS DANMARK
INTELLECTUAL PROPERTY
ApS, DK
Roskildevej 161,
DK-2620 Albertslund, Danemarca

026212

20658

2/2010
2/2011
2/1999
8/1999

(730)
9336 Civic Center Drive,
Beverly Hills, California 90210,
Statele Unite ale Americii
(730)
H-D Michigan, LLC, US
315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103,
Statele Unite ale Americii

(730)
7930 Jones Branch Drive,
Suite 1100 McLean, VA 22102,
Statele Unite ale Americii
(730)
H-D U.S.A., LLC, US
3700 West Juneau Avenue,
Milwaukee, WI 53208,
Statele Unite ale Americii

(730)
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Crinilor 5,
s. Porumbeni,
rl. Criuleni, MD-4829, Republica
Moldova
(730)
Str. Arborilor 17/2, MD-2025,
Chişinău, Republica Moldova

9

Marcă

007496

R 6526

10

Mărci

010129

R 8735

010130

R 8736

010131

R 8737

012612

R 9789

5/2003
10/2003

016198

12611

4/2005
9/2005
9/2003
2/2004

11

Mărci

2/2002
7/2002
5/2011

12

Marcă

012689

10107

13

Mărci

012113

10277

10/2003
4/2004

015359

12406

1/2005
6/2005

f 2003004

513

012011

11548

9/2003
5/2004
2/2008
8/2004
1/2005

14

Desen/
model
industrial
Marcă

15

Marcă

012241

11813

11/2003
2/2005

16

Marcă

016191

13528

12/2005
5/2006

17

Marcă

020076

16924

2/2008
9/2008

18

Marcă

022819

18305

11/2008
9/2009

6

(730)
DANDY A/S,
DK

(730)
Bd. Dacia nr. 1, bloc 2, ap. 60,
MD-2060, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
EURO-ALCO S.A., MD

7

(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD

(730)
AMBROZIA S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-belgiană, MD

(730)
S.C. "AMBROZIA" S.R.L., MD

(730)
ALIANŢA-VIN S.R.L.,
MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 2,
MD-2051, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Pak Gida Üretim ve Pazarlama
A.Ş., TR
Pak Iş Merkezi, Prof. Dr. Bülent
Tarcan Sok. No: 5/6, Gayrettepe,
Istanbul, Turcia
(730)
MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYI
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
TR
Buyukdere Caddesi No: 71 Kat: 1
Maslak Istanbul, Turcia

(730)
FIRMA "ALIANŢA-VIN" S.R.L., MD
Str. Orhei 38, or. Străşeni,
MD-3701, Republica Moldova

(730)
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 11, bloc 6,
MD-2044, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Pak Gida Üretim ve Pazarlama
Anonim Şirketi, TR
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sk. No: 5,
Pak İş Merkezi, İstanbul, Turcia
(730)
MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
TR
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211
Bolkan Center B Blok SISLI 34381
ISTANBUL, Turcia
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1

2

19

Mărci

3

4

5

027742

21654

11/2010
9/2011

027743

21655

11/2010
9/2011

027744

22919

11/2010
9/2012

6

7

(730)
121/A, BYYAGAMA ROAD,
PELIYGODA, Sri Lanka

(730)
121A, Biyagama Road, Kelaniya,
Sri Lanka

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

Nr. şi data
depozitului

1
1

2
Marcă

3
021508
2007.07.10

2

Marcă

029243
2011.05.17

22535

8/2011
5/2012

000108
1993.07.05

R 3445

7/1994
3/1996
3/2003
2/2013

Nr.
crt.

3

Marcă

4

5

6

7

8

Marcă

Marcă

Marcă

Marcă

Marcă

190

Nr. titlului
de protecţie
4
16379

Nr.
BOPI

Date
despre cedent

5
1/2008
6/2008

6
(730)
CATERENCIUC Evghenii,
MD
Calea Ieşilor nr. 59, bloc 1,
ap. 57, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
CATERENCIUC Evghenii,
MD
Calea Ieşilor nr. 59, bloc 1,
ap. 57, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
MONOLIT, societate
pe acţiuni, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 22, bloc 1,
MD-2000, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
JLC S.A., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 90,
MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
MARŢINIUC Victoria, MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. 254,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

015805
2004.11.29

14567

5/2006
2/2007

028266
2010.12.10

22049

3/2011
1/2012

028267
2010.12.10

012594
2003.02.17

018413
2005.12.28

22050

11205

14963

3/2011
1/2012

5/2004
10/2004

1/2007
6/2007

(730)
MARŢINIUC Victoria, MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. 254,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
T.E.M.M.A., Tinerii
pentru Emanciparea
Mass-Mediei Autohtone,
asociaţie obştească, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 180,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
CERBARI Corneliu, MD
Str. Ion Creangă nr. 82/4,
ap. 42, MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova

Date
despre cesionar
7
(730)
AUTOMACRI S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 18, bloc 1,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2044
2013.03.14

(730)
AUTOMACRI S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 18, bloc 1,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

2045
2013.03.14

(730)
JARDAN Vladimir, MD

2046
2013.03.14

Str. Romană nr. 4, bloc 1,
ap. 38, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
JARDAN Vladimir, MD
Str. Romană nr. 4, bloc 1,
ap. 38, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
BUCICOV Anton, MD
MD-7318, s. Ciobalaccia,
r-nul Cantemir, Republica
Moldova
(730)
BUCICOV Anton, MD
MD-7318, s. Ciobalaccia,
r-nul Cantemir, Republica
Moldova
(730)
"Autoradio PRIM" S.R.L.,
MD

Str. Grenoble, 193, of. 74,
MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Î.C.S. Easy Credit S.R.L., MD
Str. Tighina, 49/4,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

2047
2013.03.14

2048
2013.03.15

2049
2013.03.15

2050
2013.03.15

2051
2013.03.18
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1
9

2
Mărci

10 Mărci

11 Marcă

12 Marcă

13 Marcă

3
002047
1994.06.23

4
R 847

002046
1994.06.23

R 878

002048
1994.06.23

R 879

005711
1996.07.03

R 5243

028491
2011.01.27

22206

028493
2011.01.27

22207

028492
2011.01.27

23198

4/2011
11/2012

028494
2011.01.27

23301

4/2011
12/2012

028495
2011.01.27

23302

029306
2011.05.26
013403
2003.06.13

23484

012887
2003.04.02

007512
1998.01.28

11333

11036

R 6430

5
1/1995
8/2004
3/2005

6
(730)
United Feature Syndicate,
Inc., US

7
(730)
Peanuts Worldwide LLC,
a Delaware limited liability
company, US
1450 Broadway, New
York, New York 10018,
Statele Unite ale Americii

8
2052
2013.03.18

(730)
BD Baggies Ltd., IE
24 Farney Park Sandymount - Dublin 4,
Irlanda

(730)
G. & G. s.r.l., IT
Via C.A. Pizzardi, 50 - 40138
Bologna, Italia

2053
2013.03.19

(730)
Petroproduct-Otradnoe Ltd.,
RU

(730)
2054
Open type Joint Stock
2013.03.19
Company "Fats and Oil
Integrated Works", RU
27 Titova Street, Ekaterinburg,
Sverdlovskaya Oblast,
620085, Federaţia Rusă

200 Madison Avenue, 4th
Floor, New York, New York
10016, Statele Unite ale
Americii
6/1997
1/1998
6/2006
4/2011
2/2012

8/2011
1/2013
4/2004
10/2004

3/2004
9/2004

12/1998
6/1999
3/2008

14 Marcă

001841
1994.04.26

R 1864

3/1995
8/1995
3/2005

15 Mărci

004690
1995.07.11

R 4856

11/1996
9/1997
8/2005

004692
1995.05.03

R 4857

004691
1995.05.03

R 5098

5/1997
11/1997
8/2005

1, Zheleznodorozhnaya
Street, Otradnoe,
Kirovsky district,
Leningradsky region,
187330, Federaţia Rusă
(730)
HORUS S.A., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4,
bloc 10, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Wyeth Holdings Corporation,
corporaţie organizată
şi existentă conform legilor
statului Maine, US
Five Giralda Farms,
Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite
ale Americii
(730)
PHILIP MORRIS Hungary
Ltd., HU
H-2151 Fót, Akácos East
Gate Business Park
0221/12, Building D2,
Ungaria
(730)
HISTORIC AOL LLC,
a Delaware limited liability
company, US
22000 AOL Way, Dulles,
Virginia 20166, Statele
Unite ale Americii

(730)
Î.C.S. "EUROTERM
GROUP" S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4,
bloc 10, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE S.A.,
CH

2055
2013.03.19

2056
2013.03.20

Av. Nestlé 55, 1800
Vevey, Elveţia

(730)
PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel, Elveţia

2057
2013.03.20

(730)
AOL Inc., corporaţie
din statul Delaware, US

2058
2013.03.20

22000 AOL Way, Dulles,
Virginia 20166, Statele
Unite ale Americii
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Acorduri adiţionale la contractele de gaj
Prin decizia nr. 54 din 20.03.2013 se înregistrează acordul adiţional nr. IFC 31432 din
11.12.2012 la contractul de gaj nr. 18, încheiat între Floarea Soarelui S.A., MD şi Corporaţia Internaţională Financiară, US, înregistrat la 15.11.2012, referitor la mărcile nr. R 8739, 9258, R 10062 şi
10683, în temeiul demersului părţilor din 11.02.2013.

NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
Se publică următoarele date: numărul criteriului, numărul brevetului,
data depozitului, numele sau denumirea titularului, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii

Nr.
crt

(11)
Nr. brevet

(22)
Data depozit

(73)
Titularul

Data încetării
valabilităţii

1

3387

2005.07.14

RASSOHIN Ion, MD

2013.07.14

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008
în baza căruia a fost respinsă cererea

Nr. crt.
1
1
2

192

Cod ST.3
OMPI
2
MD
MD

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

3
a 2009 0021
a 2011 0064

4
2009.02.27
2011.06.09

5
9/2010
1/2013

Data hotărârii
de respingere
6
2013.02.15
2013.03.25

Art.
7
art. 8
art. 11
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MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite,
conform art. 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
hotărârea de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi
Nr.
crt.
1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

(11) Nr.
brevet
3
4143

(13) Codul
tipului
de document
4
B1

(51) Indicii de clasificare

5
С03И 9.00 (2006.01)
С03И 9.20 (2006.01)
С03И 9.24 (2006.01)
С03И 9.30 (2006.01)
С03И 9.335 (2006.01)
C03B 9/38 (2006.01)

(21)
Nr. depozit
6
a 2010 0052

(22)
Data
depozit
7
2010.04.14

(45)
Nr. BOPI
8
12/2011

Data
decăderii
din drepturi
9
2010.04.14

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ECOLOGIE
ŞI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STATDIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet
3

(21) Nr.
depozit
4

(22) Data
depozit
5

Data încetării
valabilităţii
6

3567

a 2007 0256

2007.09.20

2012.09.20

3570

a 2007 0243

2007.09.07

2012.09.07

3585
3647
3655
3680
3689

a 2007 0240
a 2007 0249
a 2007 0238
a 2007 0250
a 2007 0253

2007.09.05
2007.09.14
2007.09.03
2007.09.14
2007.09.18

2012.09.05
2012.09.14
2012.09.03
2012.09.14
2012.09.18

3699

a 2007 0251

2007.09.17

2012.09.17

3730

a 2007 0247

2007.09.11

2012.09.11

3754

a 2007 0258

2007.09.24

2012.09.24

3776

a 2007 0242

2007.09.06

2012.09.06

193

MD - BOPI 4/2013

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

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

194

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-GERMANĂ
"CMC-KNAUF", MD
GRAVITEC INSTRUMENTS LIMITED, GB
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE
A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE
A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE
A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
EREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ
ŞI VINIFICAŢIE, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
BACIU Mihail, MD
CEMÎRTAN Mihail, MD

(11) Nr.
brevet
3

(21) Nr.
depozit
4

(22) Data
depozit
5

Data încetării
valabilităţii
6

1355

98-0201

1998.10.01

2011.10.01

1842

97-0173

1995.10.04

2011.10.04

2363

a 2002 0257

2002.10.24

2011.10.24

2576

a 2003 0255

2003.10.29

2011.10.29

2599

a 2003 0256

2003.10.29

2011.10.29

2659

a 2003 0257

2003.10.29

2011.10.29

3056

a 2005 0316

2005.10.31

2011.10.31

3089

a 2005 0302

2005.10.10

2011.10.10

3360

a 2006 0245

2006.10.18

2011.10.18

3369

a 2006 0255

2006.10.25

2011.10.25

3453

a 2006 0254

2006.10.25

2011.10.25

3578

a 2006 0249

2006.10.19

2011.10.19

3607

a 2005 0317

2005.10.31

2011.10.31

3745
4083

a 2007 0290
a 2009 0106

2007.10.29
2009.10.12

2011.10.29
2011.10.12
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MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
de invenţie de scurtă durată prin neachitarea taxelor
stabilite, conform art. 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
hotărârea de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi
Nr.
crt.

(11) Nr.
brevet

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

2

MD

429

3
425

(13) Codul
tipului
de document
4
Y

Y

(51) Indicii de clasificare

5
B02B 1.04 (2006.01)
B02B 1.08 (2006.01)
A21D 13.02 (2006.01)
A21D 13.06 (2006.01)
A21D 13.08 (2006.01)
С04B 28.00 (2006.01)
С04B 28.04 (2006.01)
С04B 28.20 (2006.01)
С04B 40/00 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)

(21)
Nr. depozit

(45)
Nr. BOPI

6
s 2010 0134

(22)
Data
depozit
7
2010.08.02

8
10/2011

Data
decăderii
din drepturi
9
2010.08.02

s 2011 0063

2011.03.23

10/2011

2011.03.23

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, (cu dreptul de restabilire) conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
1
2
3
4

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
FALA Valeriu, MD
ŞAVGA Nicolai, MD
CEREVATÎI Mihail, MD
SAINSUS Iurii, MD

(11) Nr.
brevet
3
424
303
367
265

(21) Nr.
depozit
4
s 2010 0140
s 2010 0149
s 2010 0153
s 2009 0181

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

5
2010.09.06
2010.09.15
2010.09.16
2009.09.28

6
2012.09.06
2012.09.15
2012.09.16
2012.09.28
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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. 400, alin. 3
din Regulamentul privind procedura de depunere
şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare
a brevetului, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 528 din 01.09.2009
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.
crt.
1
1

196

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
DENISOV Serghei, MD;
CEREPENCO Vitalie, MD

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

3
208

4
u 2008 0025

5
2008.09.03

Data expirării
duratei de
valabilitate
6
2012.09.03
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă /
Plant variety patents applications /
Заявки на патент на сорт растения
Modificări aduse denumirilor soiurilor /
Amendments of variety denominations /
Изменения наименований сортов растений
Nr.
crt.

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
propusă iniţial

Denumirea
modificată

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

Common name
(Botanical taxon)

Initially proposed
denomination

Amended
denomination

№
п/п

Название вида
(Ботанический
таксон)
4
SFECLĂ-DEZAHĂR (Beta
vulgaris L., ssp.
vulgaris var.
altissima Doell)

Первоначально
предложенное
наименование
5
ICCC 23

Измененное
наименование

1
1

Nr. depozit /
Data depozit

Номер заявки /
Дата подачи
2
v 2007 0012 /
2007.12.20

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

а. Заявитель
b. Селекционер
3
a. ÎNTREPRINDEREA
DE STAT, INSTITUTUL
DE CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÂMP
"SELECŢIA", MD
b. MIHAI Veaceslav, MD;
PERJU Valentin, MD;
BOTEZATU Mihail, MD;
CRIVCEANSCHI Victor, MD;
HROPOTINSCHI Petru, MD

6
SCORPION

Sugar Beet
(Beta vulgaris L.,
ssp. vulgaris var.
altissima Doell)
Сахарная свекла
(Beta vulgaris L.,
ssp. vulgaris var.
altissima Doell)

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare
a brevetului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt..

1
1

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN
"LIMAGRAIN MOLDOVA" SRL, MD

(11) Nr. (21) Nr. depozit
brevet

(22) Data
depozit

3

4

5

(45) Data
publicării
Hotărârii
de acordare
6

62

v 2005 0013

2005.11.11

2010.02.28

Data încetării
valabilităţii

2012.02.29

7
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Date cu privire la substituirea înregistrării naţionale
cu o înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
înregistrarea naţională, numerele BOPI în care au fost publicate cererea de inregistrare a mărcii şi
marca reînnoită, data substituirii, înregistrarea internaţională
Nr.
crt.

OPI

1

Înregistrare naţională

Marca

(116)
(210)
(220)
(730)

R499
001028
1994.03.01
CARLSBERG A/S, DK
Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760,
Copenhagen V, Danemarca

Nr.
BOPI

Data substituirii

9/1994
8/2005

2013.02.05

Înregistrare internaţională

(111) IR 1037720
(151) 2010.03.25
(730) CARLSBERG A/S, DK
Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760,
Copenhagen V, Danemarca

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

(210)
Nr. de depozit
2
014639
025196
027453
028057
028078
028882
029095
029096
029099
029187
029825
029888
032055
032056
032247

(220)
Data de depozit
3
2004.05.04
2009.03.31
2010.07.14
2010.11.03
2010.11.05
2011.03.17
2011.04.18
2011.04.18
2011.04.18
2011.05.12
2011.09.16
2011.09.29
2012.11.06
2012.11.06
2012.12.05

Data retragerii
4
2013.02.28
2013.03.22
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.15
2013.03.14
2013.03.14
2013.03.22

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

(441)
Nr. BOPI
6
8/2005
6/2009
11/2010
4/2011
2/2011
7/2011
7/2011
7/2011
7/2011
11/2011
11/2011
11/2011
12/2012
12/2012
2/2013

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

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI

Data deciziei
de respingere

(441)
Nr. BOPI

1
1

2
023392

3
2008.04.24

4

6
2013.03.05

7
12/2008

2

023484

2008.05.16

2013.03.05

12/2008

3

028170

2010.11.23

RENAISSANCE CITY

2013.03.01

2/2011

4

029671

2011.08.15

EKO

5
TOMAI-VINEX S.A.,
societate comercială, MD
TOMAI-VINEX S.A.,
societate comercială, MD
ELITA-5-CASA MAGICĂ S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
IP SOLUTIONS Sp. z o.o., PL

2013.03.01

2/2012
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1
5
6
7
8
9
10

2
029797
029798
029823
030217
030323
030434

3
2011.09.15
2011.09.15
2011.09.19
2011.11.23
2011.12.07
2012.01.04

4
CHATEAU CRICO
ŞATO CRICO
AXEL
PRIME ABSOLUTE
STARÎI TILIZIT
TROPICAL ALOE
VERA DRINK
KIRTAN
+ ALPINA

11
12

030564
030622

2012.02.02
2012.02.15

13

030641

2012.02.16

14

030647

2012.02.17

15

030776

2012.03.14

16

030778

2012.03.12

17
18

030797
030840

2012.03.14
2012.03.21

19

030891

2012.03.30

WINSTON FREE
XSTYLE
RED ROSE
MOLDAVSCHII
STANDART
63

20

030930

2012.04.10

ACASĂ DEVREME

21

030937

2012.04.10

MOTOARE

22

030942

2012.04.10

GÂNDEŞTE
CE VOTEZI

BOMBA
SUPERMARKET
ELECTROCASNICE
ATLANT FITNESS
CLUB
FLUROFEN

5
MOREN GROUP S.A., LV
MOREN GROUP S.A., LV
TINA SERVICE S.R.L., MD
Harrington Development Inc, PA
COLUSVIN S.R.L., MD
GRIGORAŞ Gheorghe, MD

6
2013.03.26
2013.03.26
2013.03.05
2013.03.01
2013.03.05
2013.03.01

7
12/2011
12/2011
1/2012
1/2012
3/2012
3/2012

AMAR DAS S.R.L., MD
Camelia S.A.,
casă de comerţ, MD
EXOIL - GRUP S.R.L., MD

2013.03.22
2013.03.15

4/2012
5/2012

2013.03.06

4/2012

DERMENJI Maxim, MD

2013.03.01

4/2012

Flumed-Farm S.R.L.,
societate comercială, MD
Japan Tobacco Inc., JP

2013.03.01

4/2012

2013.03.15

6/2012

2013.03.15
2013.03.26

5/2012
5/2012

2013.03.06

5/2012

2013.03.06

5/2012

2013.03.29

5/2012

2013.03.15

5/2012

PT. Sinar Mas Agro, ID
MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
SALCIOARA-VASCAN S.R.L.,
societate comercială, MD
REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
REFORMA ART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră
în septembrie 2013
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1
2
3
4
5

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 36
R 358
R 400
R 809
R 814

3
000288
000181
000228
000184
000345

4
TESA
MAKLER
Peavey
Ethyl

5
2013.09.22
2013.09.01
2013.09.21
2013.09.15
2013.09.14

6
7
8

R 815
R 922
R 1031

000346
000348
000219

VAT 69
Chiquita
LEB KING SIZE

2013.09.14
2013.09.16
2013.09.10

9

R 1032

000220

JPS

2013.09.10

10
11
12

R 1035
R 1036
R 1037

000339
000341
000349

OLD PARR

2013.09.13
2013.09.13
2013.09.16

6
tesa SE, DE
MACLER S.R.L., MD
PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION, US
ETHYL CORPORATION, US
TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT
COUNCIL, TW
Diageo Brands B.V., NL
CHIQUITA BRANDS Inc., US
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Diageo Brands B.V., NL
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, GB
MACK TRUCKS INC., US

13
14

R 1038
R 1039

000352
000355

2013.09.22
2013.09.22

Diageo Brands B.V., NL
Diageo Brands B.V., NL

15
16

R 1040
R 1042

000338
000350

2013.09.13
2013.09.22

Diageo Brands B.V., NL
Diageo Brands B.V., NL

Mack
TRUCKS
GORDON'S
SPECIAL
LONDON
DRY GIN
GORDON'S
TANQUERAY
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1
17

2
R 1044

3
000194

4
ME Moldexpo

5
2013.09.15

18

R 1046

000196

ME

2013.09.15

19

R 1324

000215

JanSport

2013.09.10

20

R 1325
R 1722

000224
000225

BARBIZON
PRAESTOL

2013.09.20
2013.09.20

R 1821
R 1822
R 2130
R 3440

000216
000217
000226
000218

DELIKAT
DELI KAT
GUINNESS
BELMONT

2013.09.10
2013.09.10
2013.09.20
2013.09.10

26
27

10349
10874

013567
013714

2013.09.09
2013.09.12

28

10875

013715

28

10876

013716

30

10877

013717

31

10878

013731

32

10879

013732

POLISAD
SPUMANT NATURAL
VISMOS
Tehnologie Originală
SPUMANT NATURAL
VISMOS
Tehnologie Originală
SPUMANT NATURAL
VISMOS
CHIŞINĂU
Tehnologie Originală
SPUMANT NATURAL
VISMOS
NAŢIONAL
Tehnologie Originală
SPUMANT NATURAL
VISMOS
Tehnologie Originală
NAŢIONAL

2013.09.12

33

10880

013733

БМ

2013.09.12

34

11068

013519

35

11069

013523

36
37

11070
11071

013555
013564

38

11072

013565

39

11073

013566

BARTON &
GUESTIER
GALAVIN
ГАЛАВИН
ИОН ВИНОДЕЛОВ
КВИНТИ
ореховый
КВИНТИ
яблочный
КВИНТИ
абрикосовый

40
41
42

11074
11075
11076
11077

013568
013569
013570
013571

44
45
46
47

11078
11080
11146
11163

013573
013575
013540
013517

48

11164

013530

49
50
51
52
53

11165
11167
11168
11169
11170

013539
013543
013549
013551
013562

54
55

11171
11172

013576
013577

56

11178

013645

21
22
23
24
25

43

200

РУСИН
TYGAZIL
TYZEL
РЕВЕРАНС
АРОМАТНАЯ
МЕЧТА
ШОКОЛАДНИЦА
ŞOCOLADNIŢA
БЕНЕФИС
G SEMILEG
Кря-кря
Medix
KVINTI
ZATYCIL
СОНИК
SONIC
ZENTIVA

2013.09.12

2013.09.12

6
MOLDEXPO S.A.,
centrul internaţional de expoziţii, MD
MOLDEXPO S.A.,
centrul internaţional de expoziţii, MD
JANSPORT APPAREL CORP.,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
Vanity Fair, Inc., US
Ashland Licensing and Intellectual Property LLC,
US
CONOPCO, INC., US
CONOPCO, INC., US
Diageo Ireland, IE
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
POLISAD S.R.L., MD
VISMOS S.A.,
combinat de vinuri spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A.,
combinat de vinuri spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A.,
combinat de vinuri spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD

2013.09.12

VISMOS S.A.,
combinat de vinuri spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD

2013.09.12

2013.09.03

VISMOS S.A.,
combinat de vinuri spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A.,
combinat de vinuri spumante şi de marcă,
întreprindere mixtă, MD
BUKET MOLDAVII,
societate pe acţiuni de tip închis, MD
Barton & Guestier S.A.S., FR

2013.09.03

GRANDVIN S.R.L., MD

2013.09.04
2013.09.11

GRANDVIN S.R.L., MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
GRANDVIN S.R.L., MD
GRANDVIN S.R.L., MD
GRANDVIN S.R.L., MD
Casa Editurii Tatiana S.R.L.,
societate cu răspundere limitată, MD
Wyeth LLC, US
Wyeth, US
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
GRANDVIN S.R.L., MD

2013.09.11
2013.09.11
2013.09.09
2013.09.09
2013.09.09
2013.09.11
2013.09.10
2013.09.10
2013.09.04
2013.09.02
2013.09.08

2013.09.10
2013.09.11

Vinăria-Bardar S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
COZANENCO Serghei, MD
GORINCIOI Svetlana, MD
GORINCIOI Svetlana, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Wyeth, US
LION-GRI S.R.L., MD

2013.09.30

Zentiva Group, a.s., CZ

2013.09.04
2013.09.04
2013.09.11
2013.09.11
2013.09.11
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1
57
58

2
11213
11214

3
013533
013544

4
BEERMASTER

5
2013.09.09
2013.09.10

59

11215

013545

COMPANION

2013.09.10

60

11216

013546

GOLDENBURG

2013.09.10

61

11217

013578

NCOMMAND

2013.09.11

62

11218

013579

TINGUIS

2013.09.11

63

11219

013580

GADALION

2013.09.11

64

11220

013581

RETEEM

2013.09.11

65
66
67
68

11221
11227
11228
11229

013582
013593
013598
013605

2013.09.11
2013.09.18
2013.09.16
2013.09.16

69

11230

013608

2013.09.24

LION-GRI S.R.L., MD

70

11231

013612

МАДАМ ВИНОЛЬ
PARŞE-TUTUN
ZAFER
НЕОНИЛЛА
NEONILLA
Рождественское чудо
Rojdestvenscoe ciudo
LEXUS RX400h

6
GRANDVIN S.R.L., MD
BEERMASTER S.A.,
întreprindere mixtă moldo-cehă, MD
BEERMASTER S.A.,
întreprindere mixtă moldo-cehă, MD
BEERMASTER S.A.,
întreprindere mixtă moldo-cehă, MD
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut,
US
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut,
US
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut,
US
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut,
US
GRANDVIN S.R.L., MD
PARŞE-TUTUN S.R.L., MD
SWICO INCORPORATED LIMITED, CY
LION-GRI S.R.L., MD

2013.09.25

71
72
73
74
75
76
77
78

11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288

013583
013594
013595
013596
013597
013602
013606
013613

ДЛЯ ДРУЗIВ
CARDIOXANE
PROLEUKIN
TOBI
KENT BLUE
RECOFOL
KAZNACHEYSKAYA

2013.09.12
2013.09.16
2013.09.16
2013.09.16
2013.09.16
2013.09.18
2013.09.22
2013.09.26

79

11289

013614

КАЗНАЧЕЙСКАЯ

2013.09.26

80
81

11298
11310

013650
013548

2013.09.25
2013.09.09

82

11311

013603

МИЛОРД
DUBROVCA
ДУБРОВКА
BRILLIANT MINT

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
JP
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., US
Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., US
Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., US
Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., US
British American Tobacco (Brands) Inc., US
BAYER SCHERING PHARMA OY, FI
Spirits Product International Intellectual Property
B.V., LU
Spirits Product International Intellectual Property
B.V., LU
United Wine Company, întreprindere mixtă, MD
BOJINVEST-NORD S.R.L., MD

83

11312

013611

84
85

11324
11333

013713
013758

86

11339

013518

87
88

11363
11376

013773
013609

89

11378

013610

90
91
92
943

11382
11401
11402
11403

013753
013729
013730
013734

94
95
95

11434
11435
11439

97

11471

2013.09.18

ЧЕРНАЯ СЕРИЯ
ГРАФ ВК
РЕЦЕПТЬ № 1
ДВА ГРУЗИНА

2013.09.03
2013.09.29

ASTON
ВИНО
ОТЦА
АНАТОЛИЯ
Храм
Великомученика
Дмитрия Солунского
ВИНО ОТЦА
АНАТОЛИЯ

2013.09.23
2013.09.23

Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS,
DK
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
ZAO "Mega Vin", RU
Eurogrup-XXI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
VINEXIM,
Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu, RU
NENAHOVA Lilia, MD
SÎRGHI Anatolie, MD

2013.09.23

SÎRGHI Anatolie, MD

KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC., JP
LAVINA GRUP S.R.L., MD
PSI-FACTOR S.R.L., MD
CUZNEŢOV Iurie, MD

013516
013541
013652

Fleur d 'orange
KISS
Бутылочка
ДОННА ВИНА
ИОН ВИНОДЕЛ
АВТОРИТЕТ

2013.09.04
2013.09.18
2013.09.22
2013.09.09
2013.09.02
2013.09.04
2013.09.26

013520

MUSCAT AMADOR

2013.09.03

GRANDVIN S.R.L., MD
GRANDVIN S.R.L., MD
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
LAVINA GRUP S.R.L., MD

2013.09.25

2013.09.03
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1
98
99
100
101

2
11485
11518
11530
11540

3
013601
013508
013538
013644

102
103

11557
11558
11625

013892
013893
013532

11726
11751

013537
013649

11755
11820
11840
11843
11947
11971

013705
013482
013600
013728
013529
013771

11977

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

4
TEHNO MARKET
ANTI-P
BELŞUG
TL Translogistic
Soluţii inteligente
în transporturi
Мастер искусства
Известный мастер
ЗОЛОТАЯ
пастилка
Machaon
EXCLUSIVE FOR
VINORUM
SILUET

5
2013.09.18
2013.09.22
2013.09.08
2013.09.30

6
MANDOLINA S.R.L., MD
DEPOFARM S.R.L., MD
REPOST-COM S.R.L., MD
TRANSLOGISTIC S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

2013.09.19
2013.09.19
2013.09.09

SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD., CN

2013.09.09
2013.09.22

ELAT-RENTSERVICE S.R.L., MD
VINORUM HOLDINGS LIMITED, GI

Premier CV
Un nou gust al plăcerii

2013.09.04
2013.09.02
2013.09.17
2013.09.18
2013.09.15
2013.09.17

013615

Золотой шпиль

2013.09.29

11978

013616

Дикий табун

2013.09.29

11979

013617

Звездный туман

2013.09.29

11980

013618

Тайная доктрина

2013.09.29

11983

013623

Тайный посланник

2013.09.29

11984

013624

Шепот ветра

2013.09.29

11993

013490

2013.09.01

11994

013489

2013.09.01

12006
12007

013526
013547

Виноделов
NOROC

2013.09.04
2013.09.10

12008
12143

013754
013736

2013.09.04
2013.09.15

12520
12625

013704
013491

KONICA MINOLTA
ВЕСЕЛЫЙ
ВИНОДЕЛ
MOLDMODELS

PAVLENCO Igor, MD
GHIADA S.R.L., MD
OBI GmbH & Co. Deutschland KG, DE
LA VINA GRUP S.R.L., MD
COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.,
întreprindere mixtă, MD
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
GRANDVIN S.R.L., MD
BEERMASTER S.A.,
întreprindere mixtă moldo-cehă, MD
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INС., JP
MOKRENKO SERGHEI, RU

13900

013536

STATISTICA
MOLDOVEI

2013.09.03

OBI

2013.09.04
2013.09.01

TITOV Mihail, MD
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Biroul Naţional de Statistică, MD

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.

1
1

202

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
9375

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

3
011783

4

5
2012.09.09

6
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 3,
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
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1
2

2
10078

3
011774

4
Золотой Орех
Zolotoi Oreh

5
2012.09.06

3

10081

011808

КРОВЬ
ПАНТЕРЫ

2012.09.03

4

10090

011827

ДРАМА ЛЮБВИ

2012.09.17

5

10096

011852

"BIOAGROCHEM"
LTD

2012.09.23

6

10097

011855

ES

2012.09.20

7

10099

011863

LAGUARDIA

2012.09.23

8

10131

011880

YES

2012.09.25

9

10132

011881

BANKER

2012.09.25

10

10172

011767

Adorata

2012.09.02

11

10173

011782

МУСКАТ
ГРАНАТОВЫЙ

2012.09.09

12

10174

011789

MACHO

2012.09.10

13

10177

011799

MFP

2012.09.04

14

10181

011822

GT

2012.09.17

15

10207

011947

КРОВЬ ЗЕМЛИ

2012.09.30

16

10208

011950

…слово есть слово.

2012.09.27

17

10237

012010

ФИАЛКА

2012.09.19

18

10238

012014

НАШ РЕЦЕПТЬ

2012.09.20

19

10239

012015

2012.09.20

20

10240

012017

ОДИН ЗА ВСЕХ
И
ВСЕ ЗА ОДНОГО
МАГИЯ ЛЮБВИ

21

10241

012018

МАГИЯ СВЕТА

2012.09.20

22

10242

012019

МАГИЯ НОЧИ

2012.09.20

23

10256A

012046

XPERT

2012.09.23

24

10267

012093

ПИРАТСКАЯ
ОТВАГА

2012.09.19

2012.09.20

6
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
BASVIN-COM S.R.L., MD
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap. 73,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
BASAVIN-GRUP S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
Bioagrochem S.R.L.,
firmă de producere şi comerţ, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 1, ap. 15,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
ELECTROSERVICE-SLAVINSCHI,
întreprindere individuală, MD
Str. Albişoara nr. 96, bloc 7, ap. 97,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
LAGUARDIA S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 24, ap. 44,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Lapte-Agro Mixt S.R.L., MD
Str. M. Sadoveanu nr. 22, bloc 2, bir. 101,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
ACOREX WINE HOLDING S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 3,
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
MOLDAVIAN FROZEN PRODUCT S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Miron Costin nr. 7, ap. 304,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Corjtranspetrol S.R.L., MD
MD-4720, Corjeuţi, Edineţ, Republica Moldova
ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Investprivatbank, bancă comercială,
societate pe acţiuni, MD
Str. Alexei Şciusev nr. 34,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
ZAO " Expert-Retail", RU
Zheleznodorozhniy pr-d, d. 7-a, str. 4,
RU-113623 Moscow, Federaţia Rusă
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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1
25

2
10268

3
012094

4
ТАЙНА
ПИРАТА

5
2012.09.19

26

10269

012095

ПИРАТСКАЯ
ЛАГУНА

2012.09.19

27

10270

012096

ПИРАТСКИЙ
КЛАД

2012.09.19

28

10271

012097

ПИРАТСКИЙ
ПИР

2012.09.19

29

10272

012098

ПИРАТСКАЯ
ТАВЕРНА

2012.09.19

30

10285

011778

PASHAL

2012.09.03

31

10352

011839

GIROL

2012.09.19

32

10420

011832

The essentials of
imaging

2012.09.18

33

10421

011833

CS-PRO

2012.09.18

34

10422

011834

DIALTA

2012.09.18

35

10423

011835

DYNAX

2012.09.18

36

10424

011836

DIMAGE

2012.09.18

37

10425

011837

RIVA

2012.09.18

38

10466

011891

Флирт

2012.09.25

39

10494

011916

Pernuţe

2012.09.23

40

10507

012063

ЦЫГАН

2012.09.12

41

10508

012065

ЦАРСКОЕ

2012.09.12

42

10518

012150

ПИРАТСКИЙ
АБОРДАЖ

2012.09.23

43

10523

012166

Настоящий
полковник

2012.09.24

44

10735

011903

Бабье лето

2012.09.24

45

10736

011904

Осенний букет

2012.09.24
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6
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica
Moldova
Molinos Rio de la Plata S.A., AR
Osvaldo Cruz 3350 (C1293ADY) Buenos Aires,
Argentina
MINOLTA KABUSHIKI KAISHA
(MINOLTA CO., LTD.), JP
Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
Azuchi-machi, chuo-ku, Osaka, Japonia
MINOLTA KABUSHIKI KAISHA
(MINOLTA CO., LTD.), JP
Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
Azuchi-machi, chuo-ku, Osaka, Japonia
MINOLTA KABUSHIKI KAISHA
(MINOLTA CO., LTD.), JP
Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
Azuchi-machi, chuo-ku, Osaka, Japonia
MINOLTA KABUSHIKI KAISHA
(MINOLTA CO., LTD.), JP
Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
Azuchi-machi, chuo-ku, Osaka, Japonia
MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA CO.,
LTD.), JP
Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
Azuchi-machi, chuo-ku, Osaka, Japonia
MINOLTA KABUSHIKI KAISHA
(MINOLTA CO., LTD.), JP
Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
Azuchi-machi, chuo-ku, Osaka, Japonia
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11,
MD-5101, Floreşti, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 6,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
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1
46

2
10737

3
011905

4
Багрянец листвы

5
2012.09.24

47

10738

011906

Лесная фея

2012.09.24

48

10739

011907

Пурпурный закат

2012.09.24

49

10740

011909

Графский сад

2012.09.24

50

10741

011910

Осенний поцелуй

2012.09.24

51

10742

011911

Танго вдвоем

2012.09.24

52

10743

011912

Красное танго

2012.09.24

53

10744

011913

Золотая луна

2012.09.24

54

10752

011862

V VICTORIA

2012.09.23

55

10753

011793

2012.09.11

56

10892

011885

DIE KÖNIGIN
UNTER DEN BIEREN
WARSTEINER
PREMIUM VERUM
Легенда осени

57

10893

011888

Горячая кровь

2012.09.03

58

10894

011889

Горячее сердце

2012.09.03

59

10895

011890

Черный буревестник

2012.09.03

60

10897

011884

Страна грез

2012.09.03

61

10898

011886

Огненный цветок

2012.09.03

62

10899

011893

Нежный взгляд

2012.09.25

63

10900

011894

Мартовский кот

2012.09.25

64

10901

011960

Stefanie

2012.09.25

65

10911

012151

TERASELE NISTRENE

2012.09.26

66

10912

011901

LES TERRES
NOIRES

2012.09.26

67

10913

011902

MILL CELLAR

2012.09.26

68

10915

011887

Затерянный город

2012.09.03

2012.09.03

6
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
BERE UNITANC S.A., MD
Str. Păcii nr. 22, MD-3901, Cahul, Republica
Moldova
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, DE
Domring, 59581 Warstein, Germania

SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
LES TERRES NOIRES S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 59, bloc 1, ap. 1,
MD-2054, Chişinău, Republica Moldova
LES TERRES NOIRES S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 59, bloc 1, ap. 1,
MD-2054, Chişinău, Republica Moldova
LES TERRES NOIRES S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Calea Ieşilor nr. 59, bloc 1, ap. 1,
MD-2054, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
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1
69

2
10974

3
011776

4
ТАЙНА ФАРАОНОВ

5
2012.09.03

70

10981

011949

…respectul cuvîntului.

2012.09.27

71

10982

011856

MOLDGRE

2012.09.20

INTERPRINDEREA MIXTA

72

11096

011957

Снежная долина

2012.09.25

73

11105

011866

S Senior Service
Special Filter

2012.09.24

74

11106

011895

2012.09.25

75

11162

011829

Вино любимой
женщины
GREAT TRAVELS

76

11194

011915

Wine stars

2012.09.24

77

11197

012016

КРАСНЫЙ
КАРДИНАЛ

2012.09.20

78

11198

012064

ГУСАР

2012.09.12

79

11292

011823

2012.09.16

80

11295

011868

PPC
PlasPăt-Compani
S.R.L.
L.O.V.
ЧЕРНАЯ КОРОЛЕВА

81

11296

011984

ŞTEFAN VODĂ
1457-1504

2012.09.17

82

11384

011867

MOVILESTA

2012.09.23

83

11385

011897

Medelean

2012.09.25

84

11386

011898

AINA

2012.09.25

85

11488

011795

2012.09.10

86

11489

011796

2012.09.10

87

11490

011806

88

11491

011804

89

11492

011797

BVG

2012.09.10

90

11493

011828

БОГИ ОЛИМПА

2012.09.17

91

11672

011883

LAVES

2012.09.25

92

11725

011987

VICTOR DVV

2012.09.17

93

12129

012045

ELEGANŢA

2012.09.02

94

12292

011985

TUZARA

2012.09.17

95

14561

011775

Роса Молдовы

2012.09.06

206

BASAVIN GRUP BVG

2012.09.17

2012.09.19

2012.09.10
2012.09.10

6
BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Moldova
Investprivatbank S.A., bancă comercială, MD
Str. A. Şciusev nr. 34,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MOLDGRE S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. F. Bude nr. 15,
MD-3001, Soroca, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova
Senior Service (Overseas) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, Regatul Unit
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
Basavin-Grup S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
Str. Soarelui nr. 87,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Alexandru Tureac, MD
Str. Bulgară nr. 128, ap. 58,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
LEADUHIN Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Călăraşi Divin S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Călăraşilor nr. 10,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
CAZACHEVICI Andrei, MD
Str. Enescu nr. 45, MD-3100, Bălţi, Republica
Moldova
AINA, societate în nume colectiv, MD
Str. Pobeda nr. 127 "A",
MD-3800, Comrat, UTAG, Republica Moldova
AINA, societate în nume colectiv, MD
Str. Pobeda nr. 127 "A",
MD-3800, Comrat, UTAG, Republica Moldova
Basavin-Grup S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
Basavin-Grup S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
Basavin-Grup S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
Basavin-Grup S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
Basavin-Grup S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
Basavin-Grup S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
PUSTOVIT Valeriu, întreprindere individuală, MD
Str. Independenţei nr. 32, ap. 36,
MD-3102, Bălţi, Republica Moldova
Călăraşi Divin S.A. întreprindere mixtă, MD
Str. Călăraşilor nr. 10,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 1,
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
Călăraşi Divin S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Călăraşilor nr. 10,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul
de desene şi modele industriale (nr. desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
1

(21)
Nr.
de depozit
f 2012 0042

(22)
Data
de depozit
2012.05.03

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

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1 (4)

2013.03.13

8/2012

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

2

3

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

2
CONSILIUL NAŢIONAL DE EVALUARE
ŞI ACREDITARE ÎN SĂNĂTATE, MD
Str. A. Cozmescu nr. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
ZINCENKO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

3
483

4
f 2002 0111

5
2002.09.25

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
6
2012.09.25

1048

f 2007 0068

2007.09.05

2012.09.05

1060

f 2007 0046

2007.07.06

2012.07.06
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VII
Comisia de contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de contestaţii a AGEPI.

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals
Board of AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în martie 2013
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

3
LOCUINŢA
ACCESIBILĂ
S.R.L., companie
de leasing, MD

4
2012.07.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2013.03.04

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2012.05.17.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

AS Eskaro, EE

2012.04.02
Împotriva
înregistrării mărcii

2013.03.04

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2012.02.29.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

AMT S.R.L., MD

2012.10.19
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.04

4

Marcă internaţională MINICONF, S.r.l.,
2012.11.26
IT
Împotriva Deciziei
de respingere
IDO
totală a cererii
de înregistrare
IR 1082076
a mărcii
2011.04.29

2013.03.04

5

Marcă internaţională Guess?, Inc., US

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.08.10
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru serviciile: "transmisii de televiziune" din
clasa 38. Dreptul exclusiv nu se va extinde
asupra fiecărui element verbal în parte
"SATELIT", "TV".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.09.25
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 25.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.05.02
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 18.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie
Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

1
1

Imobil Accesibil
029242
2011.05.23
LOCUINŢA
ACCESIBILĂ
S.R.L., companie
de leasing, MD
Marcă naţională

2

AURA AУРA
027792
2010.09.17
SUPRATEN S.A.,
MD
Marcă naţională

3

SATELIT-TV
029506
2011.07.15
AMT S.R.L., MD

MINICONF, S.r.l., IT

IR 1071233
2011.03.11

6

Guess?, Inc., US
Marcă internaţională
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COMPAGNIE
GENERALE DES

2012.07.20
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.04

2012.02.27
Împotriva Deciziei

2013.03.04

Rezultatul examinării contestaţiei

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.

MD - BOPI 4/2013

IR 925 322
2007.03.16

7

COMPAGNIE
GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN
Société en
Commandite par
Actions, FR
Marcă naţională

030225
2011.11.22

8

CENTAUR S.R.L.,
MD
Marcă naţională

ETABLISSEMENTS MICHELIN
Société en
Commandite par
Actions, FR

CENTAUR S.R.L.,
2012.12.19
MD
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

9

10

АНТИГРИППИН
ANTIGRIPPIN
027178
2010.05.20

11

2013.03.05

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2012.10.19.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

2012.05.08
Privind repunerea
în dreptul
de a contesta
împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.05

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 028133 din 2010.11.18.
2. Se respinge revendicarea contestatarului.
3. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.12.13.
4. Se transmite dosarul în arhivă.

AERO ACTIV
S.R.L., MD

2012.05.08
Privind repunerea
în dreptul de a
contesta
împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.05

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 028134 din 2010.11.18.
2. Se respinge revendicarea contestatarului.
3. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.12.13.
4. Se transmite dosarul în arhivă.

Natur Produkt
2012.12.12
International ZAO, Împotriva Deciziei
RU
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.05

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.10.12
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 05, 35.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

2012.02.29
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.05

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.12.26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

2012.07.17
Împotriva Deciziei
de respingere

2013.03.05

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene

028134
2010.11.18
AERO ACTIV
S.R.L., MD
Marcă naţională

2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2011.12.23
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 12, 16, 35, 37, 41, 42.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

AERO ACTIV
S.R.L., MD

028133
2010.11.18
AERO ACTIV
S.R.L., MD
Marcă naţională

de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

Natur Produkt
International ZAO,
RU
Marcă internaţională André Geske, DE

IR 1038375
2010.03.13

12

André Geske, DE
Marcă internaţională
LIFEBOOK

FUJITSU
LIMITED, JP
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parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

IR 1066929
2011.01.14

13

FUJITSU LIMITED,
JP
Marcă internaţională

CAME GROUP
S.p.A., IT

2011.09.15
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.05

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2011.07.14.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

OOO KTB
"VIZIT", UA

2012.08.24
Împotriva
înregistrării mărcii

2013.03.25

1. Se acceptă integral revendicarea
contestatarului OOO KTB "VIZIT", UA.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.07.10
şi se respinge cererea de înregistrare a mărcii
verbale "VIZIT" nr. depozit 029249 din
2011.05.20, solicitant ZORINALAN S.R.L., MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

RANBAXY
LABORATORIES
LIMITED, IN

2012.11.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.25

RANBAXY
LABORATORIES
LIMITED, IN

2012.11.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.25

EGIS
GYÓGYSZERGYÁR
Nyilvánosan
Működő
Részvénytárs
aság, HU

2013.01.09
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.25

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 029605 din 2011.08.01.
2. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului în temeiul scrisorii de acord
prezentate.
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.08.06
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
următoarele produse din clasa 05: "produse
medicamentoase destinate pentru tratamentul
infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane
(HIV), produse medicamentoase destinate
pentru tratamentul SIDA la oameni".
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 029750 din 2011.09.06.
2. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului în temeiul scrisorii de acord
prezentate.
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.08.06
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
următoarele produse din clasa 05: "produse
medicamentoase destinate pentru tratamentul
infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane
(HIV), produse medicamentoase destinate
pentru tratamentul SIDA la oameni".
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.11.20
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsele revendicate din clasa 05, conform
listei limitate de produse.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

IR 987 534
2008.09.17
CAME GROUP
S.p.A., IT
Marcă naţională

14

Industriale din 2012.05.15.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

VIZIT
029249
2011.05.20
ZORINALAN
S.R.L., MD
Marcă naţională

15

AVIRO-Z
029605
2011.08.01
RANBAXY
LABORATORIES
LIMITED, IN

16

Marcă naţională
AВИРО-З
029750
2011.09.06
RANBAXY
LABORATORIES
LIMITED, IN

17

Marcă internaţională
OMISSON
IR 1083674
2011.06.09
EGIS
GYÓGYSZERGYÁ
R Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság,
HU
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2
3
Marcă internaţională Guess?, Inc., US

4
2013.01.21
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2013.03.25

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.11.20
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsele revendicate din clasa 05, conform
listei limitate de produse.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

AUTO MALL
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

2012.12.27
Împotriva Deciziei
de înregistrare
a mărcii
cu disclamarea
elementelor
verbale

2013.03.26

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2012.10.26.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

ERGO
Versicherungs
gruppe AG, DE

2012.10.01
Împotriva
înregistrării mărcii

2013.03.26

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2012.07.30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Acer
Incorporated, TW

2013.01.18
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.26

GOGU Marin, MD

2012.08.22
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.26

FIDIA
FARMACEUTICI
S.p.A., IT

2013.01.02
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.26

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.11.05
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 09.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.06.22
şi se înregistrează marca solicitată pentru
produsele din clasa 34 - ţigarete. Dreptul
exclusiv nu se va extinde asupra elementului
verbal "CLASSIC".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.10.24
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsele din clasele 05, 10.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Goncharov Petr
Aleksandrovich,
RU

2012.07.06
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2013.03.26

IR 1089141
2011.07.12

19

Guess?, Inc., US
Marcă naţională

029669
2011.08.18

20

AUTO MALL S.R.L.,
întreprindere mixtă,
MD
Marcă naţională
TOMAILÎ ARGO
029457
2011.07.01

21

TOMAILÎ Ivan, MD
Marcă naţională

028767
2011.03.09

22

Acer Incorporated,
TW
Marcă naţională
IMPERIUM
CLASSIC
028365
2010.12.28
GOGU Marin, MD

23

Marcă internaţională

IR 1069606
2010.12.09

24

FIDIA
FARMACEUTICI
S.p.A., IT
Marcă internaţională
Coral-Mine
IR 1071774
2010.12.27
Goncharov Petr
Aleksandrovich, RU

1. Se acceptă revendicarea contestatarului în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2012.05.07
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
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Cu privire la ridicarea sechestrului
aplicat asupra mărcii nr. 22009,
titular NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere mixtă
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc, Şapa Ludmila, din 25.03.2013 (dosarul nr.
085-449/13), prin care au fost anulate măsurile de asigurare a documentului executoriu dispuse prin
Încheierea executorului judecătoresc nr. 085-449/13 din 12.02.2013,
- se ridică sechestrul aplicat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 26 din 21.02.2013
asupra mărcii nr. 22009 din 18.08.2010, înregistrată pe numele titularului NEW MEGA PRESS S.R.L.,
întreprindere mixtă, str. 31 August 1989 nr. 98, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova;
- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al mărcii susmenţionate, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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Au fost desemnaţi laureaţii concursului republican
„Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”
La 23 aprilie 2013, în cadrul şedinţei solemne consacrate Zilei Mondiale a Cărţii şi
Dreptului de Autor, precum şi a Zilei Profesionale a Bibliotecarului, care a avut loc la
Biblioteca Municipală „B.P. Haşdeu” au fost înmânate premiile laureaţilor Concursului
republican „Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia
a IV-a. Concursul a fost organizat de AGEPI în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din
Republica Moldova şi s-a desfăşurat în perioada 1 aprilie 2012 – 10 aprilie 2013.
Dosarele prezentate la ediţia a IV-a a concursului demonstrează că bibliotecile s-au implicat
activ în promovarea informaţiei din domeniul proprietăţii intelectuale, desfăşurând în acest scop
diverse forme de activităţi, inclusiv expoziţii de carte în domeniul PI cu expunerea publicaţiilor
AGEPI, seminare, mese rotunde, alte acţiuni de instruire în domeniu, menite să familiarizeze
publicul cu potenţialul informaţional şi serviciile de care pot beneficia inventatorii, cercetătorii şi
utilizatorii informaţiilor din domeniul proprietăţii intelectuale.
În corespundere cu categoriile bibliotecilor participante la concurs, au fost stabilite 5 criterii
de nominalizare: biblioteci naţionale/republicane; biblioteci universitare; biblioteci municipale;
biblioteci raionale; biblioteci specializate.
Au fost desemnaţi următorii laureaţi:

•

La categoria biblioteci republicane – diplomă şi un premiu în valoare de 2000 de lei au
fost acordate Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice a Institutului de Economie,
Finanţe şi Statistică, director general Elena Bordian;

•

La categoria biblioteci universitare – diplomă şi un premiu în valoare de 1500 de lei
au fost acordate Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, director Liubovi Karnaeva;

•

La categoria biblioteci publice raionale – diplomă şi un premiu în valoare de 1000 lei au
fost acordate Bibliotecii publice raionale din or. Floreşti, director Eugenia Guţanu.

Pentru susţinerea tuturor participanţilor la concurs şi pentru a încuraja şi alte biblioteci să
se includă plenar în activitatea de promovare a informaţiei privind rolul şi importanţa proprietăţii
intelectuale pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, privind necesitatea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dar şi privind impactul negativ al pirateriei şi
contrafacerii, Juriul a acordat 6 premii speciale următoarelor biblioteci:
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, director Elena Harconiţă;
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice, director Silvia Ghinculov;
Biblioteca publică raională din Briceni, director Tatiana Iudcovscaia;
Biblioteca publică orăşenească din Râşcani, director Galina Sacaliuc;
Biblioteca publică raională din Nisporeni, director Elizaveta Tîmbur;
Biblioteca „S. Rădăuţanu” din comuna Chişcăreni, r-nul Sângerei, director Nadejda Ciugureanu;
Catedrei de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională din cadrul Facultăţii de Jurnalism
şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova.

Menţionam că în cadrul manifestării au mai fost decernate diplome din partea Guvernului
Republicii Moldova, Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Culturii laureaţilor Concursurilor naţionale „Cel mai bun bibliotecar 2012” şi „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţelor informării 2012”.
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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 online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/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 de hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate fi efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
Ü

BOPI pe suport de 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.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: office@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/
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