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Cronica AGEPI
Vizite de lucru în Franţa

 La sfârşitul lunii aprilie curent dl Dorian CHIROŞCA,
Director General al AGEPI, a efectuat vizită de lucru la Institutul
Naţional de Proprietate Industrială (INPI) şi la Institutul Naţional
pentru Origine şi Calitate (INAO) cu sediul la Paris, Franţa.
Scopul multilateral al acestor vizite a fost stabilirea unor
relaţii de parteneriat cu INAO în contextul actualelor consultări
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu referire
la protecţia indicaţiilor geografice, identificarea direcţiilor
prioritare de colaborare şi stabilirea unor activităţi comune
concrete pentru anul 2008, în special în domeniile prioritare
identificate în Raportul de progres pentru anul 2007, emis de
Comisia Europeană în luna aprilie curent.

În cadrul vizitelor au fost iniţiate discuţii privind semnarea
unui memorandum de colaborare în domeniul proprietăţii
intelectuale dintre AGEPI şi instituţiile menţionate, ce va permite
ulterior aprobarea  unui  plan de acţiuni care vor fi realizate
la nivel bilateral.  AGEPI a stabilit şi menţine relaţii de colaborare
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale cu INPI cu începere
din 2001 în baza Acordului de cooperare tehnică în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale.

Luând în considerare aspiraţiile europene ale ţării noastre,
conducerea INAO şi a INPI au manifestat interes pentru
intensificarea relaţiilor de colaborare cu Republica Moldova
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, în special în
domeniul protecţiei indicaţiilor geografice şi a denumirilor de
origine.

Şedinţa Clubului Naţional „Parteneriat,
Ştiinţă şi Business”

La 16 mai curent la AŞM a avut loc cea de-a VII-a şedinţă
de lucru a Clubului Naţional „Parteneriat, Ştiinţă şi Business”
cu genericul “Tratarea şi prelucrarea produselor vinicole
secundare”. Fiind fondat de Asociaţia de Cercetare şi
Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA) în cooperare cu
Academia de Ştiinţe a Moldovei şi cu Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, cu susţinerea Fundaţiei SUA de
Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF), Clubul activează deja
al treilea an în cadrul Programului pentru dezvoltarea
antreprenoriatului în sectorul tehnico-ştiinţific „Science &
Technology Entrepreneurship Program” (STEP).

 Agenda de lucru a şedinţei a inclus prezentarea unor
lucrări şi invenţii din domeniul viti-vinicol, care necesită
cercetări ştiinţifice adiţionale şi o atenţie sporită atât din partea
oamenilor de ştiinţă, cât şi din partea oamenilor de afaceri.

În cuvântul de salut acad. Gh. DUCA, Preşedintele AŞM,
a menţionat că în Republica Moldova trebuie oprit procesul
de stocare a deşeurilor care poluează mediul înconjurător,
fiind încălcate standardele europene în domeniu, iar
Programul de Stat „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din
industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi”, are
scopul de a impulsiona elaborarea ş i implementarea
tehnologiilor de prelucrare a deşeurilor vinicole pentru
obţinerea unor produse noi, cum sunt acidul tartric, uleiul din
seminţe de struguri, coloranţii naturali, etanolul tehnic,
substanţele farmaceutice, aditivele alimentare, biogazul.
Acad. Boris GAINA a menţionat importanţa creării a patru
întreprinderi pentru arderea deşeurilor, costul acestora fiind
estimat la circa 2 mlrd euro. Experţii UE, prezenţi la şedinţă,
au apreciat această propunere şi s-au arătat disponibili să
demareze o serie de programe şi să ofere suportul necesar
pentru soluţionarea problemei abordate.

Dl Iurie CARP, Director General al Agenţiei Agroindustriale
„Moldova-Vin”, a subliniat că în anii ‘80 ai secolului XX din
cele 160 de întreprinderi de prelucrare a strugurilor din

Republica Moldova 60 valorificau produsele secundare şi
exportau în centrele industriale ale URSS acid tartric, alcool
etilic, coloranţi naturali din struguri, seminţe de struguri, ce
serveau drept materie primă pentru extragerea uleiului şi a
taninului. În prezent, ţinând cont de actualitatea acestei
probleme, este necesar de a spori numărul acestor
întreprinderi.

Comunicări interesante privind realizările în domeniul
utilizării deşeurilor din industria vinicolă au prezentat dr. hab.
Victor ŢUŢUC („Utilizarea potenţialului deşeurilor din industria
vinicolă în scopul obţinerii resurselor energetice şi a
produselor conexe utile”), dr. hab. Tudor LUPAŞCU („Noi com-
puşi biologic activi obţinuţi din enotaninuri”), dr. Aliona
MEREUŢĂ („Procedeu de obţinere a compoziţiei fungicidice
ultradisperse”), dr. Victor COVALIOV („Fermentarea anaero-
bă a borhotului vinicol cu obţinerea biogazului şi a adaosului
furajer”).

Vorbitorii au formulat propuneri concrete privind valorifi-
carea produselor secundare şi a deşeurilor din complexul
viti-vinicol pentru a obţine produse mult solicitate pe piaţa UE.

Strategiile naţionale de proprietate intelectuală –
în centrul atenţiei OMPI

Conştientizarea rolului exclusiv al proprietăţii intelectuale
în asigurarea creşterii economice impune necesitatea
modernizării continue a sistemelor de protecţie a rezultatelor
creativităţii umane prin elaborarea unor strategii naţionale de
dezvoltare a acestora şi de promovare a activităţii inovative.

În perioada 20-21 mai curent OMPI, în cooperare cu OSIM,
a organizat la Cluj-Napoca, România, Seminarul interregional
cu genericul: „Metodologii, cele mai bune practici şi studii
pentru dezvoltarea strategiilor naţionale de proprietate
intelectuală”.

În calitate de lectori au evoluat dnii Michael SVANTNER
(şef adjunct interimar al Direcţiei OMPI pentru colaborarea cu
unele state din Europa şi Asia), Gabor VARGA (Director
General, OSIM), Zeljco TOPIC (Director General al Oficiului
de Stat de Proprietate Intelectuală din Croaţia), Ron MARCHAN
(expert european în domeniul PI, Marea Britanie), Valentin
MIR (Director Afaceri Internaţionale, OEB). La seminar au
participat specialişti din Albania, Bosnia şi Herţegovina,
Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Malta, Republica Moldova,
Muntenegru şi Turcia.

Din Republica Moldova la simpozion au participat dl. Ion
DANILIUC, vicedirector general, şi dl.Iurie BADÎR, şef Direcţie
Economie şi Finanţe, AGEPI.

În cadrul seminarului au fost audiate prelegeri, urmate de
schimburi de opinii privind folosirea celor mai bune practici,
la nivel european, pentru implementarea strategiilor de
protecţie a proprietăţii intelectuale, descrierile politicilor de
dezvoltare naţională şi regională bazate pe cercetare–
dezvoltare şi implementarea  rezultatelor astfel, încât procesul
de inovare să ocupe poziţia pe care o merită în societate.
A fost expusă experienţa României şi a Croaţiei în elaborarea
şi implementarea unor strategii în domeniul proprietăţii
intelectuale cu specificarea următoarelor direcţii: dezvoltarea
cadrului legislativ şi instituţional, încurajarea dezvoltării
proprietăţii intelectuale, armonizarea legislaţiei cu prevederile
dreptului comunitar, măsuri de combatere a încălcării
drepturilor de PI, rolul drepturilor de autor în dezvoltarea
societăţii, reformarea sectorului cercetare–dezvoltare,
extinderea domeniilor de activitate a oficiilor naţionale de
proprietate intelectuală. Informaţii succinte la tema menţionată
au expus şi reprezentanţii Albaniei, Bosniei şi Herţegovinei,
Bulgariei, Maltei, Republicii Moldova, Turciei.
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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale

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

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

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

obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

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

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

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

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

Insulele Sandvici de
Sud

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

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

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

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

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

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

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

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

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

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

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

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

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

SU Uniunea Sovietică
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

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

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

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

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

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

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

In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may be
patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.

The patent application shall be filed with the AGEPI directly or through a representative in industrial
property, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents provided
in Art. 10(2), (3) of the Law.

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

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

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

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

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

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

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

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

(11) Numărul brevetului
Number of the patent
Номер патента

(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the type of document
Наименование типа документа

(13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16
Код вида документа в соответствии со Стандартом SТ. 16 ВОИС

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

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(54) Titlul invenţiei
Title of the invention
Название изобретения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИÂ  И МЕТАЛЛУРГИÂ

D TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ПАТЕНТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

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

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

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

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

изобpетение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

G FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

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

– 2 nd level of publication: published, examined patent application (A published)
– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на

изобpетение (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за публикациями с кодом А)

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

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

кодом В1, В2 не был опубликован)

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

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

за публикациями с кодом В1, В2)

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

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

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

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

and drawings
– выданный патент на изобретение, перепечатанный с исправлениями или изменениями какой-либо части

описания, формулы изобретения и чертежей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INVENTIONS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

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

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

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

P

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

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

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

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

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

P

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

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

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

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

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

П

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

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

Описания к международным заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликова-
ны в РСТ GAZETTE, и описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в биб-
лиотеке  AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны 
их копии. 
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(21) a 2006 0257 (13) A 
(51) Int. Cl.:  A61H 1/02 (2006.01) 
                         A61H 7/00 (2006.01) 
                         A61F 5/045 (2006.01) 
(22) 2006.11.02 
(71)(72) ARABAJI Vasile, MD; ARABAJI Piotr, MD; 

ARABAJI Evgheni, MD; CROITOR Gheorghi, 
MD; NICORICI Valentina, MD; CAPCELEA 
Efim, MD; CROITOR Vasilii, RU; ZAIŢEV Iuri, 
MD; CHICIUC Ivan, MD 

(74) MARGINE Ion  
(54) Dispozitiv pentru relaxarea coloanei verte-

brale 
(57) Invenţia se referă la dispozitive pentru relaxa-

rea coloanei vertebrale şi corectarea poziţiei 
vertebrelor. 
Dispozitivul pentru relaxarea coloanei verte-
brale este constituit din bază, nervuri trans-
versale cu posibilitatea pivotării în jurul axelor 
lor longitudinale şi deplasării lor în plan verti-
cal şi dintr-un mecanism de deplasare a ner-
vurilor. Baza la extremitatea destinată capului 
pacientului este dotată suplimentar cu o ramă 
cu lungimea de 2/5 din lungimea bazei, în ca-
re, cu posibilitatea reglării şi fixării atât a pozi-
ţiei lor pe verticală, cât şi a unghiului pivotării, 
sunt instalate nervurile transversale pivo-
tabile. Rama este dotată cu o sursă de vibra-
ţie. Nervurile în partea lor superioară sunt 
executate din material elastic cu densitatea 
de 15…100 kg/m3.  Mecanismul de deplasare 
a nervurilor este acţionat electric. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Device for vertebral column relaxation 
(57) The invention relates to devices for vertebral 

column relaxation and vertebra position cor-
rection. 
The device for vertebral column relaxation 
consists of base, cross ribs with the possibility 
of their pivotal movement around their longi-
tudinal axes and of their displacement in ver-
tical plane, and of a rib displacement mecha-
nism. The base, from the end of the patient’s 
head, is additionally equipped with a frame, 
onto a portion of 2/5 from the base length, 
wherein, with the possibility of regulation and 
fixation, at both height and turning angle, 
there are installed turning cross ribs. The 
frame is equipped with a vibration source. The 
ribs in the upper part are made of elastic ma-
terial with the density of 15…100 kg/m3. The 
rib displacement mechanism is equipped with 
an electric drive. 
 
Claims: 3 
Fig.: 4  

 
   

* 
*     * 

(54) Устройство для релаксации позвоноч-
ника 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
релаксации позвоночника и коррекции по-
ложения позвонков. 
Устройство для релаксации позвоночника 
состоит из основания, поперечных ребер с 
возможностью их поворота вокруг своих 
продольных осей и перемещения в верти-
кальной плоскости и из механизма пере-
мещения ребер. Основание со стороны го-
ловы пациента дополнительно снабжено 
рамой, длиной в 2/5 от длины основания, в 
которой, с возможностью регулирования и 
фиксации, как по высоте, так и по углу  по-
ворота, установлены вращающиеся попе-
речные ребра. Рама снабжена источником 
вибрации. Ребра в верхней части выпол-
нены из эластичного материала плотно-
стью 15…100 кг/м3. Механизм перемеще-
ния рёбер снабжен электрическим приво-
дом.  

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 4 
 
 
(21) a 2007 0053 (13) A 
(51) Int. Cl.:  B01D 17/038 (2006.01) 
                         B04B 1/12 (2006.01) 
                         B04B 11/06 (2006.01) 
                         B04B 5/00 (2006.01) 
(22) 2007.03.01 
(71)(72) LAPOVŞCIUC Nicolae, MD 
(54) Procedeu şi dispozitiv pentru despărţirea 

lichidelor 
(57) Invenţia se referă la un procedeu şi dispozitiv 

pentru despărţirea lichidelor, în particular a 
alcoolului şi apei, şi poate fi aplicată în indus-
tria vinicolă sau în alte ramuri industriale, un-
de despărţirea lichidelor se efectuează prin 
metoda distilării sau rectificării. 
Procedeul de despărţire a lichidelor se efec-
tuează în câmp gravitaţional după diferenţa 
greutăţilor specifice ale componentelor lichi-
dului. 
Dispozitivul pentru despărţirea lichidelor re-
prezintă o centrifugă, care constă din corp (1) 
cu un mecanism de acţionare, dispozitiv de 
evacuare a componentelor lichidului (2), în 
care sunt amplasate racorduri de evacuare 
(10), dotate cu supape (8, 9) şi ventile (11, 
12). Dispozitivul solicitat conţine de aseme-
nea un racord de debitare a lichidului (3), do-
tat cu supapă (7) şi cu ventil (6).  
  

  Revendicări: 6 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Process and device for liquid separation 
(57) The invention relates to a process and a de-

vice for liquid separation, particularly alcohol 
and water, and can be used in the wine-
making industry, or in other branches of in-
dustry, where liquid separation is carried out 
by the distillation and rectification method. 
The process for liquid separation is carried 
out in gravitational field according to the dif-
ference in specific weight of the liquid compo-
nents. 
The device for liquid separation represents a 
centrifuge, consisting of a body (1) with an ac-
tuating mechanism, a liquid component re-
moval device (2), wherein there are placed 
branch pipes (10), equipped with valves (8, 9) 
and gates (11, 12). The claimed device also 
comprises a liquid feeding branch pipe (3), 
equipped with a valve (7) and a gate (6). 
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  Claims: 6 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ и устройство для разделения 
жидкостей 

(57) Изобретение относится к способу и уст-
ройству для разделения жидкостей, в ча-
стности спирта и воды и может быть ис-
пользовано в винодельческой промышлен-
ности или в других отраслях промышлен-
ности, где разделение жидкостей осущест-
вляют методом перегонки или ректифика-
ции. 
Способ разделения жидкостей осуществ-
ляют в гравитационном поле по разности 
удельных весов компонентов жидкости. 
Устройство для разделения жидкостей пред-
ставляет собой центрифугу, которая со-
стоит из корпуса (1) с приводным механиз-
мом, устройства для удаления компонен-
тов жидкости (2), в котором расположены 
выпускные патрубки (10), снабженные кла-
панами (8, 9) и вентилями (11, 12). Заяв-
ленное устройство также содержит патру-
бок для подачи жидкости (3), снабженный 
клапаном (7) и вентилем (6). 
 
П. формулы: 6 
Фиг.: 2 
 

 
 
 
(21) a 2007 0265 (13) A 
(51) Int. Cl.:  C07D 498/22 (2006.01) 
                         A61K 31/395 (2006.01) 
                         A61P 31/04 (2006.01) 
                         A61K 9/06 (2006.01) 
                         A61K 9/107 (2006.01) 
(22) 2006.02.27 
(31) 05004695.2 
(32) 2005.03.03 
(33) EP 
(85) 2007.10.02 
(86) PCT/EP2006/001755, 2006.02.27 
(87) WO 2006/094662 A1, 2006.09.14 
(71) ALFA WASSERMANN S.P.A., IT 
(72) VISCOMI Giuseppe C., IT; CAMPANA 

Manuela, IT; CONFORTINI Donatella, IT; 
BARBANTI Maria Mariam, IT; BRAGA Dario, 
IT 

(74) GLAZUNOV Nicolai 
(54) Forme polimorfe de rifaximină, procedeu 

de obţinere a lor şi utilizarea lor la fabrica-
rea preparatelor medicamentoase 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
farmacologie. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se reven-
dică formele polimorfe δ şi ε de rifaximină, 
procedeul de obţinere şi utilizarea lor pentru 
fabricarea diferitelor forme de remedii medi-
camentoase cu acţiune antibiotică pentru ad-
ministrare orală şi locală. Procedeul de obţi-
nere a formelor δ şi ε  de rifaximină constă în 
cristalizarea produsului prin diluarea rifaximi-
nei brute în alcool etilic şi precipitarea prin 
adăugarea apei la o anumită temperatură şi 
într-o perioadă stabilită de timp cu uscarea ul-
terioară în condiţii de vid sau la o presiune 
atmosferică normală până la atingerea unui 
conţinut anumit de apă în produsul finit. 

 
  Revendicări: 11 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Polymorphous forms of rifaximin, process 
for their production and use thereof for 
production of medicinal preparations  

(57) The invention refers to medicine, in particular 
to pharmacology. 
Summary of the invention consists in that 
there are claimed polymorphous forms of ri-
faximin δ and ε, process for their production, 
and use thereof for production of different 
forms of medicinal preparations with antibiotic 
action for oral and topical use. The process 
for producing forms of rifaximin δ and ε con-
sists in the crystallization of the product by 
dissolution of raw rifaximin in ethyl alcohol 
and precipitation by addition of water at a de-
terminate temperature and for a determinate 
period of time, followed by drying carried out 
under vacuum conditions or under a normal 
atmospheric pressure until reaching a settled 
water content in the end product. 

 
  Claims: 11 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Полиморфные формы рифаксимина, 
способ их получения и их применение 
для производства медицинских препа-
ратов  

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к фармакологии. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
заявляются полиморфные формы рифак-
симина δ и ε, способ получения, и их при-
менение для производства различных 
форм лекарственных средств с антибиоти-
ческим действием для орального и местно-
го применения. Способ получения форм 
рифаксимина δ и ε заключается в кристал-
лизации продукта при разбавлении рифак-
симина брутто в этиловом спирте и осаж-
дении при добавлении воды при опреде-
ленной температуре и на определенный 
период времени с последующей сушкой в 
условиях вакуума или при нормальном ат-
мосферном давлении до достижения оп-
ределенного содержания воды в конечном 
продукте.   

 
 П. формулы: 11 
 Фиг.: 2 
 
 
 
(21) a 2007 0292 (13) A 
(51) Int. Cl.:  H04B 3/56 (2006.01) 
(22) 2006.06.06 
(31) MI2005A001248 

(32) 2005.07.01 
(33) IT 
(85) 2007.10.29 
(86) RCT/EP2006/005448, 2006.06.06 
(87) WO 2007/003254 A1, 2007.01.11 
(71) VIMAR S.P.A., IT 
(72) GUSI Piero Camillo, IT 
(74) GLAZUNOV Nicolai 
(54) Modem cu canal de transmisie pentru sis-

teme electrice de construcţie şi industriale 
(57) Invenţia se referă la dispozitive pentru comu-

nicaţie prin canal de transmisie pentru siste-
me electrice în construcţii şi industrie. 
Modemul cu canal de transmisie pentru sis-
teme electrice de construcţie şi industriale 
conţine un modul (100), care include o pere-
che de borne (1, 2) de intrare pentru conecta-
rea la canalul de transmisie şi o pereche de 
borne (9, 10) de ieşire pentru conectarea la 
circuitul electric al dispozitivului de conectare 
la canalul de transmisie. Modulul (100) mai 
conţine un circuit (3) de control al tensiunii, la 
care se aplică tensiune de la canalul de 
transmisie şi care controlează căderea de 
tensiune (Vasb) pe un condensator (C1), co-
nectat în paralel la bornele (9, 10) de ieşire, şi 
un circuit (5) de control al transmisiei, care 
poate controla un comutator (7) electronic, ca-
re, la rândul său, controlează un circuit (8) de 
limitare a curentului, care poate limita curentul 
în canalul de transmisie în timpul transmisiei 
semnalelor de la canalul de transmisie la dis-
pozitivele conectate la canalul de transmisie 
şi invers. 
 

  Revendicări: 16 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Modem with transmission channel for 
building and industrial electric systems 

(57) The invention relates to devices for communi-
cation through transmission channel for build-
ing and industrial electric systems. 
The modem with transmission channel for 
building and industrial electric systems com-
prises a module (100), including a pair of in-
put terminals (1, 2) for connection to the 
transmission channel and a pair of output 
terminal (9, 10) for connection to the electric 
circuit of the device for connection to the 
transmission channel. The module (100) also 
includes a voltage control circuit (3), to which 
it is applied voltage from the transmission 
channel and which controls the voltage drop 
(Vabs) onto a capacitor (C1), connected in 
parallel to the output terminals (9, 10), and a 
transmission control circuit (5), which can 
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control an electronic switch (7), which, in its 
turn, controls a current limiting circuit (8), 
which can limit the current in the transmission 
channel during signal transmission from the 
transmission channel to the devices con-
nected thereto and inversely. 
 

  Claims: 16 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Модем с каналом передач для строи-
тельных и индустриальных электриче-
ских систем 

(57) Изобретение относится к устройствам ком-
муникации посредством канала передач 
для строительных и индустриальных элек-
трических систем. 
Модем с каналом передач для строитель-
ных и индустриальных электрических сис-
тем содержит модуль (100), который вклю-
чает пару входных клемм (1, 2) для под-
ключения к каналу передач и пару выход-
ных клемм (9, 10) для подключения к элек-
трической схеме устройства для подклю-
чения к каналу передач. Модуль (100) 
включает также схему (3) контроля напря-
жения, на которую подают напряжение  
 

 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от канала передач и которая контролирует 
падение напряжения (Vabs) на конденсато-
ре (С1), подключенном параллельно к вы-
ходным клеммам (9, 10), и схему (5) кон-
троля передач, которая может контролиро-
вать электронный коммутатор (7), контро-
лирующий, в свою очередь, схему (8) огра-
ничения тока, которая может ограничивать 
ток в канале передач во время передачи 
сигналов от канала передач к подключен-
ным к нему устройствам и обратно. 
 
П. формулы: 16 
Фиг.: 9 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Изобретения, по которым приняты 
решения о выдаче патентов 

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

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

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

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

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

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

O 
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(11) 3581 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01D 1/06 (2006.01) 
                         A01G 3/02 (2006.01) 
                         B26B 1/08 (2006.01) 
                         A01G 17/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0119 
(22) 2007.04.26 
(71)(72)(73) STALEV Ivan, MD 
(54) Dispozitiv pentru tăierea tulpinilor 
(57) Invenţia se referă la instrumentele manuale 

pentru tăiere şi poate fi utilizată în agricultură, 
pentru tăierea lujerilor, ramurilor subţiri, în 
special a  strugurilor. 
Dispozitivul pentru tăierea tulpinilor constă din 
două cuţite (1), îmbinate articulat pe o tijă ar-
cuită (3), amplasate într-un corp-mâner (4) 
decupat în partea de tăiat cu care interacţio-
nează cuţitele (1).  
În corpul-mâner (4) sunt executate locaşuri 
(11), amplasate reciproc sub un unghi, care 
cuprind cuţitele (1), având suprafeţe de sprijin 
şi tăieturi în zona de intersecţie a lamelor cuţi-
telor. La capetele libere ale cuţitelor sunt 
montate role (6) pentru interacţionarea cu 
corpul-mâner (4). Între role (6) şi suprafeţele 
de sprijin ale locaşurilor (11) sunt amplasate 
elemente elastice (10). 
Rezultatul invenţiei constă în diminuarea efor-
tului aplicat la tăiere, asigurarea siguranţei şi 
sporirea productivităţii muncii. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 
 

* 
*     * 

(54) Device for cutting stems 
(57) The invention relates to the manual cutting 

tools and can be used in agriculture for cutting 
stems, thin branches, in particular bunches of 
grapes. 
The device for cutting stems consists of two 
knives (1), articulately joined onto a spring-
loaded rod (3) and placed into a body-handle 
(4) carved in the cutting part with which the 
knives (1) interact. 
Into the body-handle (4) there are made nests 
(11), placed at an angle about each other, 
which embrace the knives (1) and have bear-
ing surfaces and slots in the knives blade 
crossing zone. On the free ends of the knives 
there are mounted rollers (6) for interaction 
with the body-handle (4). Between the rollers 
(6) and the bearing surfaces of the nests (11) 
there are placed elastic elements (10).  
The result of the invention consists in dimin-
ishing the effort applied during cutting, in pro-

viding security and in increasing the labour 
productivity. 
 
Claims: 2 
Fig.: 2 
  

   
* 

*     * 
(54) Устройство для срезания стеблей 
(57) Изобретение относится к ручным режущим  

инструментам и может быть использовано 
в сельском хозяйстве, для срезания стеб-
лей, тонких веток, в частности  виноград-
ных гроздей. 
Устройство для срезания стеблей состоит из 
двух ножей (1), шарнирно соединенных на 
подпружиненном штоке (3) и размещенных в 
корпусе-рукоятке (4) вырезном в режущей 
части, с которым взаимодействуют ножи (1). 
В корпусе-рукоятке (4) выполнены гнезда 
(11), расположеные под углом относитель-
но друг друга, которые охватывают ножи 
(1) и имеют опорные поверхности и проре-
зи в зоне скрещивания лезвий ножей. На 
свободных концах ножей смонтированы 
ролики (6) для взаимодействия с корпусом-
рукояткой (4). Между роликами (6) и опор-
ными поверхностями гнезд (11) располо-
жены эластичные элементы (10). 
Результат изобретения состоит в уменьше-
нии усилия при срезании, обеспечении бе-
зопасности и повышении производитель-
ности труда. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
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(11) 3582 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01G 7/06 (2007.01) 
                         A01P 21/00 (2007.01) 
                         A01N 43/08 (2007.01) 
                         A01N 43/12 (2007.01) 
                         C07J 71/00 (2007.01) 
(21) a 2007 0282 
(22) 2007.10.16 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  BUJOREANU Nicolae, MD; CHINTEA Pavel, 
MD; RALEA Tudor, MD; CHIRILOV Eleonora, 
MD; ŞVEŢ Stepan, MD; HAREA Ion, MD 

(54) Procedeu de tratare a mărului 
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la 

pomicultură, şi anume la un procedeu de tra-
tare a mărului.  
Procedeul, conform invenţiei, constă în trata-
rea extraradiculară a mărului după înflorire cu 
soluţie apoasă de glicozidă steroidică de 
0,0005% cu formula 3-O-{[-α-L-ramnopi-
ranozil(1→2)]-[α-L-ramnopiranozil(1→4)]-β-D-
glucopiranozidă}-[(25S)-5α-furostan-3β,22α, 
26-triol]-26-O-β-D-glucopiranozidă cu un con-
sum de 800…1000 L/ha. 
Rezultatul constă în sporirea productivităţii 
pomilor fructiferi. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for apple-tree treatment 
(57) The invention refers to agriculture, in particular 

to fruit growing, namely to a process for ap-
ple-tree treatment. 
The process, according to the invention, con-
sists in the extraroot treatment of apple-trees 
after flowering with 0.0005% aqueous solution 
of steroid glycoside with formula 3-O-{[-α-L-
ramnopyranosyl(1→2)]-[α-L-ramnopyranosyl 
(1→4)]-β-D-glucopyranoside}-[(25S)-5α-furos-
tan-3β,22α,26-triol]-26-O-β-D-glucopyranosi-
de with a total consumption of 800…1000 
L/ha. 
The result consists in increasing the crop yield 
of the fruit trees. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Cпособ обработки яблони 
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, в частности к плодоводству, а именно  
к способу обработки яблони. 

Способ, согласно изобретению, состоит во 
внекорневой обработке яблонь после цве-
тения 0,0005%-м водным раствором сте-
роидного гликозида с формулой 3-O-{[-α-L-
рамнопиранозил(1→2)]-[α-L-рамнопиранозил 
(1→4)]-β-D-глюкопиранозид}-[(25S)-5α-фу-
ростан-3β,22α,26-триол]-26-O-β-D-глюкопи-
ранозид c общим  расходом  800…1000 л/гa. 
Результат состоит в повышении урожайно-
сти плодовых деревьев.  
 

 П. формулы: 1 
 

 
(11) 3583 (13) B1 
(51) Int. Cl.:  A01N 59/20 (2006.01) 
                         A01N 59/06 (2006.01) 
                         A01N 25/04 (2006.01) 
                         A01P 3/00 (2006.01) 
                         A01G 1/00 (2006.01) 
                         A01G 17/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0035 
(22) 2008.02.12 
(71)(72)(73) DUCA Gheorghe, MD; GRĂJDIERU 

Boris, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD; PAMUJAC 
Nicolae, MD 

(54) Procedeu de obţinere a compoziţiei fungi-
cide ultradisperse 

(57) Invenţia se referă la fungicide, în special la un 
procedeu de obţinere a compoziţiei fungicide 
ultradisperse cu conţinut de cupru.  
Procedeul, conform invenţiei, include obţine-
rea soluţiei de sulfat sau de clorură de cupru 
prin dizolvarea cuprului într-un electrolizor cu 
diafragmă, la o densitate a curentului catodic 
de 100…500 A/m2 şi pH-ul catolitului de 
10….12, amestecarea soluţiei de sulfat sau 
de clorură de cupru cu soluţie de sulfură sau 
de clorură de aluminiu, interacţiunea ameste-
cului obţinut cu soluţie de hidroxid de amoniu 
la agitare intensă cu formarea unei suspensii 
ultradisperse compuse dintr-o sare bazică de 
cupru, concentrarea acesteia prin centrifugare  
filtrare până la consistenţa unei paste, cu re-
circularea filtratului cu conţinut de sulfat sau 
de clorură de amoniu în electrolizor, omoge-
nizarea pastei cu soluţie de gelatină, surfac-
tanţi anionici şi apă, precum şi tratarea cu ul-
trasunet.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for obtaining ultrafine fungicidal 
composition 

(57) The invention refers to fungicides, in particular 
to a process for obtaining ultrafine fungicidal 
composition with copper content. 
The process, according to the invention, in-
cludes obtaining of the sulphate or copper 
chloride solution by copper dissolution into a 
diaphragm cell, at the cathodic current density 
of 100…500 A/m2 and the catholyte pH of 
10…12, mixing of sulphate or copper chloride 
solution with sulphate or aluminum chloride 
solution, interaction of the obtained mixture 
with ammonium hydroxide solution at inten-
sive agitation with the formation of a ultrafine 
suspension consisting of a basic copper salt, 
concentration thereof by centrifugation with fil-
tration up to the consistency of a paste, with 
recirculation of filtrate with sulphate or ammo-
nium chloride content in the cell, homogeniza-
tion of paste with gelatine solution, anionic 
surface-active agents and water, as well as 
treatment with ultra-sound. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Способ получения ультрадисперсной 

фунгицидной композиции  
(57) Изобретение относится к фунгицидам, в 

частности к способу получения ультрадис-
персной фунгицидной композиции с со-
держанием меди. 
Способ, согласно изобретению, включает 
получение раствора сульфата или хлорида 
меди путем растворения меди в диафраг-
менном электролизере, при плотности ка-
тодного тока 100…500 А/м2 и рН католита 
10…12, смешивание сульфата или хлори-
да меди с раствором сульфата или хлори-
да алюминия, взаимодействие полученной 
смеси с раствором гидроксида аммония 
при интенсивном перемешивании с обра-
зованием ультрадисперсной суспензии, 
состоящей из основной соли меди, ее кон-
центрирование путем центрифугирования 
с фильтрацией до консистенции пасты, с 
рециркуляцией фильтрата с содержанием 
сульфата или хлорида аммония в электро-
лизер, гомогенизацию пасты раствором 
желатина, анионогенными поверхностно-
активными веществами и водой, а также 
путем обработки ультразвуком.  

 
 П. формулы: 1 
 

(11) 3584 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A23K 1/14 (2006.01) 
                         A23K 1/175 (2006.01) 
                         A23K 1/18 (2006.01) 
                         A01F 25/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0342 
(22) 2007.12.21 
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  MUNTEANU Andrei, MD; SAVIN Anatolie, 

MD; ŢURCANU Ion, MD 
(54) Procedeu de hrănire complementară a ani-

malelor paricopitate sălbatice 
(57) Invenţia se referă la industria nutreţurilor şi 

poate fi utilizată pentru hrănirea complemen-
tară a paricopitatelor  sălbatice. 
Hrănirea complementară se efectuează în lu-
nile decembrie-martie cu nutreţ pregătit din  
fân mărunţit de ierburi recoltate înainte de în-
florire sau în perioada de înflorire şi borhot de 
sfeclă de zahăr cu o umiditate de 70…75%, 
dispuse în straturi cu grosimea de 25 şi, res-
pectiv, 10 cm, şi sare iodurată, luate în urmă-
torul raport, % mas.: 
fân mărunţit                9,5…10 
borhot de sfeclă de zahăr                   89…90 
sare iodurată                                     0,5…1,0. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for additional feeding of wild ar-
tiodactyla  

(57) The invention relates to the feed industry and 
can be used for additional feeding of wild ar-
tiodactyla. 
The additional feeding is carried out in De-
cember-March with fodder prepared from 
chopped grass hay, harvested before flower-
ing or in the flowering period and sweet beet 
pulp with a humidity of 70…75%, placed in 
layers with the thickness of 25 and, respec-
tively, 10 cm, and iodated salt, taken in the 
following ratio, mass %:  
chopped hay        9.5…10 
sweet beet pulp         89…90 
iodated salt      0.5…1.0. 
  

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Способ подкормки диких парнокопыт-

ных животных 
(57) Изобретение относится к кормопроизвод-

ству и может быть использовано для  под-
кормки  диких  парнокопытных. 
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Подкормку осуществляют в декабре-марте 
кормом, приготовленным из измельченного 
сена, полученного из трав, собранных пе-
ред цветением или в период цветения и 
жома сахарной свеклы с влажностью 
70…75%, уложенных слоями в 25 и 10 см 
соответственно и йодированной соли, взя-
тых в следующем соотношении, мас. % : 
измельченное сено                           9,5…10 
жом сахарной свеклы                        89…90 
соль йодированная                         0,5…1,0. 
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3585 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A23L 1/20 (2006.01) 
                         A23L 1/212 (2006.01) 
                         A23P 1/12 (2006.01) 
(21) a 2007 0240 
(22) 2007.09.05 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMEN-

TARE, MD 
(72)  PODOGOVA Marina, MD; NICOLAEVA Di-

ana, MD; LINDA Liudmila, MD; CARAGIA Va-
vil, MD; SARANDI Tatiana, MD; JUC Vera, 
MD 

(74) ŞURGALSCHI Ecaterina  
(54) Pateu din leguminoase 
(57)  Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la un pateu din leguminoase, care 
poate fi utilizat la fabricarea unor produse cu-
linare, aşa ca pârjoalele, perişoarele, colţuna-
şii. 
Pateul din leguminoase, conform invenţiei, 
conţine un component pe bază de leguminoa-
se, şi anume făină extrudată de leguminoase, 
un component cu conţinut de legume cu ada-
os de ficat sau de carne, sau de ciuperci, 
adaosuri gustative şi apă. 
Rezultatul constă în obţinerea unui pateu din 
leguminoase cu valoare biologică înaltă şi în 
reducerea timpului de fabricare a acestuia.  
 

  Revendicări: 7 
* 

*     * 
(54) Paste of legumes 
(57) The invention refers to the food industry, 

namely to a paste of legumes that can be 
used in the production of culinary products, 
such as cutlets, meat-balls, pelmeny. 
The paste of legumes, according to the inven-
tion, comprises a component on base of leg-
umes, namely extruded flour of legumes with 

addition of liver or meat, or mushrooms, flavor 
additives and water. 
The result consists in obtaining a paste of 
legumes with high biological value and in re-
ducing the production time thereof. 
  

  Claims: 7 
* 

*     * 
(54) Паштет из бобовых 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, а именно к паштету из бо-
бовых, который может быть использован 
при производстве кулинарных изделий, та-
ких как котлеты, фрикадельки, пельмени. 
Паштет из бобовых, согласно изобрете-
нию, содержит компонент на основе бобо-
вых, а именно экструдированую муку из 
бобовых, компонент с содержанием ово-
щей с добавлением печени или мяса, или 
грибов, вкусовые добавки и воду. 
Результат состоит в получении паштета из 
бобовых с высокой биологической ценно-
стью и в сокращении времени его произ-
водства.  
 

 П. формулы: 7 
 
 
(11) 3586 (13) B1 
(51) Int. Cl.:  A47C 27/15 (2006.01) 
                         A61F 5/045 (2006.01) 
(21) a 2006 0279 
(22) 2006.12.22 
(71)(72)(73) ARABAJI Vasile, MD 
(74) MARGINE Ion  
(54) Saltea ortopedică pentru pat 
(57) Invenţia se referă la mobilă, în special la salte-

le ortopedice pentru paturi şi poate fi utilizată 
pentru profilaxia şi tratamentul patologiilor co-
loanei vertebrale.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că salteaua 
include un element de profil format din două 
straturi executate din materiale elastice şi uni-
te între ele prin încleiere, unul servind drept 
bază a saltelei (1), iar al doilea este de lucru 
(2). Pe suprafaţa funcţională a ultimului sunt 
executate nervuri transversale (3) cu spaţii (4) 
între ele. În zona saltelei pentru  părţile corpu-
lui mai jos de regiunea lombară şi în zona 
pentru părţile corpului mai sus de regiunea 
lombară nervurile sunt executate înclinat în di-
recţia capătului corespunzător al saltelei, iar 
în zona pentru regiunea lombară este execu-
tată o nervură perpendiculară pe suprafaţa 
saltelei. În spaţiile dintre nervuri sunt instalate 
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nişte balonaşe elastice (5) având forma spaţi-
ului pe toată lăţimea saltelei, totodată balona-
şele sunt unite cu un tub conectat la un sis-
tem de admisiune şi reglare a presiunii aerului.    
 

  Revendicări: 3 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Orthopedic mattress for bed 
(57) The invention relates to furniture, in particular 

to the orthopedic mattresses for beds and 
may be used for prophylaxis and treatment of 
vertebral column pathologies. 
Summary of the invention consists in that the 
mattress includes a profile element consisting 
of two layers made of elastic materials and 
joined between them by gluing, one serving 
as base of the mattress (1) and the second is 
working (2). Onto the functional surface of the 
latter there are made cross ribs (3) with clear-
ances (4) between them. In the mattress zone 
for body parts below the lumbar region and in 
the zone for body parts above the lumbar re-
gion the ribs are made inclined toward the 
corresponding end of the mattress, and in the 
zone for lumbar region there is made a rib 
perpendicular to the mattress surface. In the 
clearances between the ribs there are in-
stalled elastic balls (5) having the form of 
clearance along the full width of the mattress, 
the balls being joined with a tube connected 
to an air pressure delivery and control system. 
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  Claims: 3 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Ортопедический матрац для кровати 
(57) Изобретение относится к мебели, в част-

ности к ортопедическим матрацам для 
кроватей и может быть использовано для 
профилактики и лечения  патологий позво-
ночника.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
матрац включает профильный элемент, 
состоящий из двух слоев, выполненных из 
эластичных материалов и соединенных 
между собой склеиванием, один служит 
основанием матраца (1), а второй − рабо-
чий (2). На функциональной поверхности 
последнего выполнены поперечные ребра 
(3) с зазорами (4) между ними. В зоне мат-
раца для частей тела ниже поясничной об-
ласти и в зоне для частей тела выше пояс-
ничной области ребра выполнены наклон-
ными в сторону соответствующего конца 

матраца, а в зоне для поясничной области 
выполнено одно перпендикулярное по-
верхности матраца ребро. В зазорах меж-
ду ребрами установлены эластичные бал-
лончики (5), имеющие форму зазора по 
всей ширине матраца, причем баллончики 
соединены с трубкой, подключенной к сис-
теме для подачи и регулирования давле-
ния воздуха.     
 
П. формулы: 3 
Фиг.: 4 
 

 
  
 
 
(11) 3587 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0315 
(22) 2007.11.13 
(71)(73) HURMUZACHI Viorel, MD 
(72)  HURMUZACHI Viorel, MD; HURMUZACHI 

Artur, MD; GROPPA Stanislav, MD; GLAVAN 
Iulian, MD; ZAPUHLÎH Grigore, MD; BU-
RUNSUS Vasile, MD; MARINA Ion, MD; 
MOROZ Petru, MD; NAGACEVSCHI Leonid, 
MD; CAPUSTEANSCHII Alexandru, MD 

(54) Depărtător de plagă 
(57) Invenţia se referă la utilajul medical, în special 

la instrumentele chirurgicale. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că depărtă-
torul de plagă include două plăci (1, 2) ampla-
sate paralel cu posibilitatea deplasării recipro-
ce cu ajutorul unui mecanism de distanţare. 
Plăcile sunt executate cu marginile laterale 
pliate în interior, în partea  inferioară a plăcilor 
sunt executate la centru decupări semiovale. 
Mecanismul de distanţare conţine un bulon 
(4), fixat rigid cu un capăt de prima placă, şi 
este îmbinat cu o piuliţă de reglare (5) ampla-
sată într-o consolă de reazem (6, 7). Pe părţi-
le laterale ale plăcilor sunt montate nişte tije 
de ghidare (3) unite rigid cu un capăt  de con-
solă, iar cu celălalt – de a doua placă, totoda-
tă prima placă este executată cu posibilitatea 
deplasării de-a lungul tijelor de ghidare, care 
trec prin nişte urechi, executate pe marginile 
laterale ale primei plăci. 
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 
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(54) Retractor 
(57) The invention refers to the medical engineer-

ing, in particular to the surgical instruments. 
Summary of the invention consists in that the 
retractor includes two plates (1, 2) installed in 
parallel with the possibility of mutual dis-
placement with the help of an expansible 
mechanism. The plates are made with the lat-
eral margins bent inside, in the lower part of 
the plates there are made in the center semi-
oval cutouts. The expansible mechanism con-
tains a bolt (4), having one end rigidly fixed to 
the first plate, and it is coupled with an adjust-
ing nut (5) placed into a support bracket (6, 
7). On the lateral parts of the plates there are 
installed guide bars (3), having one end rigidly 
joined with the bracket and the other one with 
the second plate, the first plate being made 
with the possibility of displacement along the 
guide bars, passing through eye rings, made 
onto the lateral margins of the first plate. 
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Claims: 2 
Fig.: 1   

* 
*     * 

(54) Ранорасширитель 
(57) Изобретение относится к медицинскому 

оборудованию, в частности к хирургиче-
ским инструментам.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
ранорасширитель включает две пластины 
(1, 2), установленные параллельно с воз-
можностью взаимного перемещения при 
помощи раздвижного механизма. Пласти-
ны выполнены с изогнутыми внутрь боко-
выми краями, в нижней части пластин вы-
полнены по центру полуовальные вырезы. 
Раздвижной механизм содержит болт (4), 
жестко соединенный одним концом с пер-
вой пластиной, и связан регулировочной 
гайкой (5), установленной в опорном крон-
штейне (6, 7). По бокам пластин установ-
лены направляющие стержни (3), жестко 
соединенные одним концом с кронштей-
ном, а другим − со второй пластиной, при-
чем первая пластина выполнена с возмож-
ностью перемещения вдоль направляю-
щих стержней, которые проходят через 
проушины, выполненные по боковым кра-
ям первой пластины.   
 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 

 
 

 
 
(11) 3588 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/42 (2006.01) 
                         A61B 1/313 (2006.01) 
(21) a 2007 0157 
(22) 2007.05.31 
(71)(73) OSTROFEŢ Constantin, MD 
(72)  OSTROFEŢ Constantin, MD; PALADI 

Gheorghe, MD; CERNEŢCHI Olga, MD; 
SÎRBU Zinaida, MD 

(54) Metodă de efectuare a operaţiilor gineco-
logice laparoscopice după laparotomie 
mediană inferioară 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
chirurgie şi poate fi utilizată pentru chirurgia 
laparoscopică în ginecologie la bolnavii ope-
raţi anterior cu cicatrice longitudinală ampla-
sată pe linia albă a abdomenului. 
Metoda de efectuare a operaţiilor ginecologi-
ce laparoscopice după laparotomie mediană 
inferioară constă în aceea că se efectuează o 
butonieră în punctul de intersecţie a graniţei 
inferioare a inelului ombilical cu linia mediană 
a abdomenului. Apoi se introduce prin ea în 
cavitatea abdominală perpendicular pe pere-
tele abdominal un troacar, se scoate din el 
mandrinul şi se introduce un laparoscop, se 
produce pneumoperitoneul. Sub controlul vi-
zual se execută butoniere în două puncte si-
metrice, amplasate cu 2 cm mai sus de simfi-
za pubiană şi cu 8 cm lateral de la linia 
mediană a abdomenului, se introduc prin ele 
două troacare pentru instrumente şi manipula-
toare, se excizează aderenţele, dacă este ne-
cesar, se efectuează manipulaţiile chirurgicale 
necesare, se înlătură instrumentele şi se sutu-
rează butonierele. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
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(54) Method of conducting laparoscopic gyne-
cological operations after midline lower 
laparotomy 

(57) The invention refers to medicine, namely to 
surgery and may be used for laparoscopic 
surgery in gynecology to previously operated 
patients with longitudinal cicatrice placed in 
the Hunter’s line. 
The method of conducting laparoscopic gyne-
cological operations after midline lower lapa-
rotomy consists in that it is made a buttonhole 
in the point of intersection of the umbilical ring 
inferior boundary with the median line of ab-
domen. Then it is introduced through it into 
the abdominal cavity perpendicular to the ab-
dominal wall a trocar, it is drawn out therefrom 
the mandrin and it is introduced a laparo-
scope, it is produced the pneumoperitoneum. 
Under visual control there are made button-
holes into two symmetrical points, placed 2 
cm above the pubic symphysis and 8 cm lat-
erally from the median line of abdomen, there 
are introduced through them two trocars for 
appliances and radiomanipulating instru-
ments, there are excised the adhesions, nec-
essarily, there are carried out the required 
surgical manipulations, there are removed the 
appliances and there are sutured the button-
holes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод проведения лапароскопических 
гинекологических операций после сре-
динной нижней лапаротомии  

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к хирургии, и может быть исполь-
зовано при лапароскопической хирургии в 
гинекологии у ранее оперированных боль-
ных с продольным швом, расположенным 
по белой линии живота. 
Метод проведения лапароскопических ги-
некологических операций после срединной 
нижней лапаротомии заключается в том, 
что выполняют лапаропорт в точке пересе-
чения нижней границы пупочного кольца и 
средней линии живота. Затем через него в 
брюшную полость перпендикулярно брюш-
ной стенке вводят троакар, извлекают из 
него мандрен и вводят лапароскоп, созда-
ют пневмоперитонеум. Под визуальным 
контролем выполняют лапаропорты в двух 
симметричных точках, расположенных на 2 
см выше лобкового симфиза и на 8 см ла-
теральнее средней линии живота, вводят 
через них два троакара для инструментов 

и манипуляторов, при необходимости ис-
секают спайки, осуществляют необходи-
мые хирургические манипуляции, извлека-
ют инструменты и ушивают лапаропорты. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3589 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 18/18 (2006.01) 
                         A61B 18/20 (2006.01) 
                         A61N 5/02 (2006.01) 
                         A61N 5/067 (2006.01) 
(21) a 2008 0060 
(22) 2008.02.28 
(71)(73) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 

INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD 
(72)  JOVMIR Vasile, MD; ŢĂBÂRNĂ Gheorghe, 

MD; DARII Valentina, MD; ROTARU Anatol, 
MD; ROTARU Dorin, MD 

(54) Metodă de tratament al plăgii postoperato-
rii după mastectomie 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgia glandei mamare în oncologie şi poa-
te fi utilizată pentru tratamentul plăgilor posto-
peratorii după înlăturarea glandei mamare 
afectate de o tumoare malignă supusă radio-
terapiei în perioada preoperatorie. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în perioa-
da postoperatorie se efectuează pansamente 
aseptice ale plăgii, drenarea plăgii cu un dren 
activ, iradierea ei timp de 15 min  cu o sursă 
laser cu emiţător în spectrul vizibil în regim 
continuu cu o lungime de undă de 628 nm  şi 
o intensitate a radiaţiei de 50…170 mW. To-
todată  se iradiază cu unde electromagnetice 
milimetrice cu lungimea de undă de 5,6 mm şi 
frecvenţa de 54,742 GHz punctul C7, care se 
află pe partea palmară a mâinii de partea plă-
gii postoperatorii, şi anume la hotarul dintre 
antebraţ şi mâna propriu-zisă pe traiectul ner-
vului ulnar. Timpul de acţiune este de 30 min, 
o dată pe zi, iar seria de tratament include 
15…20 proceduri. 
  

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method of treating the postoperating 

wound after mastectomy 
(57) The invention refers to medicine, in particular 

to the mammary gland surgery in oncology 
and may be used for treatment of postopera-
tive wounds after removal of mammary gland 
affected by a malignant tumor subjected to 
radiotherapy in the preoperational period. 
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Summary of the invention consists in that in 
the postoperative period there are made 
aseptic dressings of the wound, wound drain-
age with an active suction drain, irradiation 
thereof during 15 min with a laser source with 
emitter in the visible spectrum in continuous 
regime with a wavelength of 628 nm and a 
radiation intensity of 50…170 mW. At the 
same time, it is irradiated with millimetric elec-
tromagnetic waves with the wavelength of 5,6 
mm and the frequency of 54, 742 GHz the 
point C7, situated on the palmar part of the 
hand on the side of the postoperative wound, 
namely on the boundary between the forearm 
and the palm on the ulnar nerve tract. The ac-
tion time is of 30 min, once a day, and the 
treatment course includes 15…20 proce-
dures. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения послеоперационной ра-
ны после мастэктомии 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности  к хирургии молочной железы в он-
кологии и может быть использовано для 
лечения послеоперационных ран, полу-
ченных в результате удаления молочной 
железы, пораженной злокачественной опу-
холью, подверженной радиотерапии в пре-
доперационном периоде.  
Сущность изобретения состоит в том, что в 
послеоперационном периоде выполняют 
асептические перевязки раны, дренирова-
ние раны активным дреном, ее облучение 
в течение 15 мин источником лазера с из-
лучателем в видимом диапазоне в непре-
рывном режиме с длиной волны 628 нм и 
мощностью излучения 50…170 мВт. Также 
облучают миллиметровыми электромаг-
нитными волнами с длиной волны 5,6 мм и 
частотой 54,742 ГГц точку C7, которая на-
ходится на ладонной стороне руки, на сто-
роне послеоперационной раны, а именно 
на границе предплечья и ладони по ходу 
локтевого нерва. Время воздействия 30 
мин, один раз в день, а курс лечения вклю-
чает 15…20 процедур.   

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3590 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 8/19 (2006.01) 
                         A61K 8/21 (2006.01) 

                         A61K 8/25 (2006.01) 
                         A61K 8/60 (2006.01) 
                         A61K 8/73 (2006.01) 
                         A61K 8/92 (2006.01) 
                         A61K 8/97 (2006.01) 
                         A61K 8/99 (2006.01) 
                         A61K 33/00 (2006.01) 
                         A61K 36/05 (2006.01) 
                         A61K 36/28 (2006.01) 
                         A61K 36/31 (2006.01) 
                         A61Q 11/00 (2006.01) 
                         A61P 1/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0275 
(22) 2007.10.11 
(71)(73) FALA Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD 
(72)  FALA Valeriu, MD; FALA Valentina, MD; 

RUDIC Valeriu, MD; PARII Angela, MD 
(54) Pastă de dinţi curativoprofilactică pentru 

copii (variante) 
(57) Invenţia se referă la stomatologie, şi anume la 

substanţele igienice pentru îngrijirea cavităţii 
bucale la copii. 
Pasta de dinţi curativoprofilactică pentru copii 
conţine următoarele ingrediente luate în rapor-
tul, % mas.: o substanţă abrazivă 13,5...25,0, 
un agent de structură 0,5...2,0, un agent de 
umectare 21,0...62,0, o sursă de ioni de calciu 
0,2...3,5, un adaos anticarie 0,1...0,2, un con-
servant 0,2...0,7, un edulcorant 0,02...0,15, un 
colorant 0,2...1,0, o substanţă superficial acti-
vă 0,5...2,0, o compoziţie aromatică 0,6...1,3, 
extract din biomasa tulpinii cianobacteriei 
Spirulina platensis calculat pentru substanţă 
uscată 0,05...0,5, extract de Flores Calendule 
calculat pentru substanţă uscată 0,5...3,0, ex-
tract din rădăcini de Armoracia rusticana Lam 
calculat pentru substanţă uscată 0,05...0,5 
sau combinaţia lor şi apă potabilă restul. 

 
  Revendicări: 16 

* 
*     * 

(54) Therapeutic-prophylactic toothpaste for 
children (variants) 

(57) The invention refers to dentistry, in particular 
to drugs for oral cavity care to children.  
The therapeutic-prophylactic toothpaste for 
children comprises the following ingredients, 
taken in the ratio, mass %: abrasive excipient 
13.5…25.0; structure forming agent 0.5…2.0; 
wetting agent 21.0…62.0; calcium ion source 
0.2…3.5; anticaries additive 0.1…0.2; pre-
servative 0.2…0.7; flavor additive 0.02…0.15; 
colorant 0.2…1.0; surface-active substance 
0.5…2.0; aromatic composition 0.6…1.3; ex-
tract from biomass of Spirulina platensis 
cyanobacterium strain calculated for dry sub-
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stance 0.05…0.5; extract of Flores Calendule 
calculated for dry substance 0.5…3.0, extract 
from Armoracia rusticana Lam roots calcu-
lated for dry substance 0.05…0.5 or their 
combination and potable water the rest. 

 
  Claims: 16 

* 
*     * 

(54) Лечебно-профилактическая зубная пас-
та для детей (варианты) 

(57) Изобретение относится к стоматологии, в 
частности к средствам для ухода за поло-
стью рта у детей.  
Лечебно-профилактическая зубная паста 
для детей содержит следующие ингреди-
енты, взятые при соотношении, мас. %: 
абразивный наполнитель - 13,5…25,0; 
структурообразователь - 0,5…2,0; увлаж-
нитель - 21,0…62,0; источник ионов каль-
ция - 0,2…3,5;  противокариесную добавку 
- 0,1…0,2; консервант - 0,2…0,7;  вкусовую 
добавку - 0,02…0,15; краситель -  0,2…1,0; 
поверхностно-активное вещество - 
0,5…2,0; ароматическую композицию - 
0,6…1,3; экстракт из биомассы штамма 
цианобактерии Spirulina platensis из расче-
та на сухое вещество - 0,05…0,5, экстракт 
Flores Calendule из расчета на сухое веще-
ство 0,5…3,0, мас.%, экстракт корней Ar-
moracia  rusticana Lam из расчета на сухое 
вещество 0,05…0,5 мас. %, или их комби-
нацию и воду питьевую – остальное. 

 
 П. формулы: 16 
 
 
(11) 3591 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 8/19 (2006.01) 
                         A61K 8/21 (2006.01) 
                         A61K 8/25 (2006.01) 
                         A61K 8/60 (2006.01) 
                         A61K 8/73 (2006.01) 
                         A61K 8/92 (2006.01) 
                         A61K 8/97 (2006.01) 
                         A61K 8/99 (2006.01) 
                         A61K 33/00 (2006.01) 
                         A61K 36/05 (2006.01) 
                         A61K 36/28 (2006.01) 
                         A61K 36/31 (2006.01) 
                         A61Q 11/00 (2006.01) 
                         A61P 1/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0276 
(22) 2007.10.11 
(71)(73) FALA Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD 

(72)  FALA Valeriu, MD; FALA Valentina, MD; 
RUDIC Valeriu, MD; PARII Angela, MD 

(54) Pastă gel pentru dinţi sensibili (variante) 
(57) Invenţia se referă la medicină şi cosmetologie, 

şi anume la preparatele curativoprofilactice fo-
losite pentru îngrijirea dinţilor şi a cavităţii bu-
cale. 
Pasta gel pentru dinţi sensibili conţine urmă-
toarele componente, % mas.: gel de 
polietilenglicol 85,0...90,0; o substanţă super-
ficial activă 0,5...2,0; un edulcorant 
0,02...0,15; un colorant 0,05...0,1; un odorant 
0,6...1,3; o sursă de ioni de calciu 0,2...3,5; un 
adaos anticarie 0,1...0,2; citrat de zinc 
0,05...0,2; combinaţie de extract din biomasa 
tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis cal-
culat pentru substanţă uscată 0,05...0,5; ex-
tract de Flores Calendule calculat pentru sub-
stanţă uscată 0,5...3,0; extract din rădăcini de 
Armoracia rusticana Lam calculat pentru sub-
stanţă uscată 0,05...1,0 şi apă restul. 

 
  Revendicări: 11 

* 
*     * 

(54) Gel toothpaste for sensitive teeth (variants) 
(57) The invention refers to medicine and cosme-

tology and concerns the therapeutic-
prophylactic preparations used for dental and 
oral cavity care. 
The gel toothpaste for sensitive teeth com-
prises the following components, mass %: 
polyethylene glycol gel 85.0…90.0; surface-
active material 0.5…2.0; flavor additive 
0.02…0.15; colorant 0.05…0.1; odorant 
0.6…1.3; calcium ion source 0.2…3.5; anti-
caries additive 0.1…0.2; zinc citrate 
0.05…0.2; combination of extract from bio-
mass of Spirulina platensis cyanobacterium 
strain calculated for dry substance 0.05…0.5; 
extract of Flores Calendule calculated for dry 
substance 0.5…3.0; extract from Armoracia 
rusticana Lam roots calculated for dry sub-
stance 0.05…1.0 and water the rest. 

 
  Claims: 11 

* 
*     * 

(54) Гелевая зубная паста для чувствитель-
ных зубов (варианты) 

(57) Изобретение относится к медицине и кос-
метологии и касается лечебно-профилак-
тических препаратов, используемых для 
ухода за зубами и полостью рта.  
Гелевая зубная паста для чувствительных 
зубов содержит следующие компоненты, 
мас.%: гель полиэтиленгликоля 85,0… 
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90,0; поверхностно-активное вещество 
0,5…2,0; вкусовую добавку 0,02…0,15; кра-
ситель 0,05…0,1; отдушку 0,6…1,3; источ-
ник ионов кальция 0,2…3,5; противокари-
есную добавку 0,1…0,2; цитрат цинка 
0,05…0,2; комбинацию экстракта из био-
массы штамма цианобактерии Spirulina 
platensis из расчета на сухое вещество 
0,05…0,5; экстракта Flores Calendule из 
расчета на сухое вещество 0,5…3,0; экс-
тракта корней Armoracia  rusticana Lam из 
расчета на сухое вещество 0,05…1,0  и  
воду - остальное. 

 
 П. формулы: 11 
 
 
(11) 3592 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 31/155 (2006.01) 
                         A61P 15/04 (2006.01) 
(21) a 2007 0302 
(22) 2007.11.06 
(71)(73) BARKAN  Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD 
(72)  GHICAVÎI Victor, MD; BARKAN Refael, IL 
(74) VOZIANU Maria 
(54)  Preparat uterotonic pentru tratamentul 

hemoragiilor uterine în cazul miomului 
uterin 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
farmacologie şi  ginecologie. 
Esenţa invenţiei constă în utilizarea dietilfos-
fatului de S-etilizotiouroniu în calitate de pre-
parat uterotonic pentru tratamentul hemoragii-
lor uterine în cazul miomului uterin. 
Rezultatul invenţiei constă în aceea că la utili-
zarea locală a acestui preparat medicamentos 
în 88% cazuri se obţine o hemostază comple-
tă într-un termen redus şi fără efecte adverse. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Uterotonic preparation for treating uterine 

hemorrhages in case of hysteromyoma 
(57) The invention refers to medicine, in particular 

to pharmacology and gynecology. 
Summary of the invention consists in using 
diethyl phosphate of S-ethylisothiouronium as 
uterotonic preparation for treating uterine 
hemorrhages in case of hysteromyoma. 
The result of the invention consists in that at 
local use of the given medicinal preparation in 
88% cases it is obtained a complete hemo-
stasis in a short time interval and without side 
effects. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Препарат, действующий на сократи-
тельную функцию матки для лечения  
кровотечений при миоме матки 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к фармакологии и гинекологии. 
Сущность изобретения состоит в исполь-
зовании диэтилфосфата-S-этилизотиоуро-
ния в качестве препарата, действующего 
на сократительную функцию матки при 
кровотечениях при миоме матки. 
Результат изобретения состоит в том, что 
при местном использовании данного ле-
карственного препарата в 88% случаев 
достигается полный гемостаз в короткий 
промежуток времени и без побочных явле-
ний. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3593 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61M 19/00 (2006.01) 
                         A61M 21/00 (2006.01) 
                         A61K 36/15 (2006.01) 
                         A61P 23/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0117 
(22) 2007.04.24 
(71)(72)(73) CALMÎŞ Maria, MD 
(54) Metodă de anestezie dentară 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie. 
Esenţa metodei de anestezie dentară constă 
în aceea că pacientul este supus acţiunii unui 
flux de lumină albă, emis de lampa scialitică a 
unitului stomatologic sub un unghi de 0…16o 
faţă de axa orizontală a globului ocular, care 
acţionează asupra analizatorului vizual direct 
sau printr-o peliculă sau sticlă colorată în ro-
şu, albastru şi verde, timp de 2…8 min, apoi 
se aplică la nas un tampon îmbibat cu ulei de 
brad alb, care se inhalează timp de 8…10 min. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method of dental anesthesia 
(57) The invention refers to medicine, in particular 

to dentistry. 
Summary of the method of dental anesthesia 
consists in that the patient is subjected to the 
action of a white light flux, emitted by the 
shadowless lamp of a dental unit at an angle 
of 0…16° about the horizontal axis of the 
eyeball, that acts upon the visual analyzer di-
rectly or through a film or glass coloured in 
red, blue and green, during 2…8 min, then it 
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is applied to the nose a tampon impregnated 
with fir oil, which is inhaled during 8…10 min. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Метод зубной анестезии 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к стоматологии. 
Сущность метода зубной анестезии состо-
ит в том что, пациента подвергают воздей-
ствию потока белого света, излучаемого 
бестеневым светильником стоматологиче-
ского устройства под углом 0…16o относи-
тельно горизонтальной оси глазного ябло-
ка, который воздействует на зрительный 
анализатор напрямую или через пленку, 
или стекло, окрашенное в красный, синий и 
зеленый цвет, в течение 2…8 мин, затем 
прикладывают к носу тампон, пропитанный 
пихтовым маслом, которое вдыхают в те-
чение 8…10 мин. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 3594 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B01F 3/04 (2006.01) 
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(54) Procedeu de contactare a gazului cu un 

component lichid cu dozarea şi încălzirea 
lor şi dispozitiv pentru realizarea acestuia 

(57) Invenţia se referă la tehnologia şi utilajele 
pentru fabricile de vinuri, şi anume la un pro-
cedeu de contactare a gazului cu un compo-
nent lichid cu dozarea şi încălzirea lor şi la un 
dispozitiv pentru realizarea acestuia şi poate fi 
aplicată pentru oxigenarea vinurilor tari. 
Procedeul de contactare a gazului cu un 
component lichid cu dozarea şi încălzirea lor 
include formarea jeturilor componentului lichid 
şi de gaz, debitarea gazului în componentul 
lichid la intersecţia lui cu o mulţime de şuviţe 
de gaz în regim de circulaţie. Încălzirea com-
ponentului lichid se efectuează până la doza-

re, iar a gazului după dozare, diferenţa de 
temperaturi a acestora constituind 8…10ºC. 
Totodată, procesele menţionate se efectuea-
ză concomitent în unul şi acelaşi dispozitiv. 
Dispozitivul de contactare a gazului cu un com-
ponent lichid cu dozarea şi încălzirea lor in-
clude un rezervor pentru colectarea compo-
nentului lichid (21), o cutie de debitare a ga-
zului (9) cu racord de admisiune (4), o con-
ductă de alimentare (1) cu racord de admisiu-
ne pentru componentul lichid (3), o tijă cavă 
verticală (2), amplasată coaxial cu conducta 
de alimentare (1), la capătul inferior al căreia 
este fixată o supapă conică perforată (5), un 
modul de rotaţie, ce constă dintr-o pereche de 
roţi dinţate (12), una dintre care este îmbinată 
printr-o canelură (14) cu tija (2), şi un motor 
electric (13) pentru rotirea tijei (2) şi a supapei 
(5). Pe o porţiune a tijei, plasate în cutia de 
debitare a gazului (9), sunt executate orificii, 
iar capătul superior al tijei prin intermediul 
unei articulaţii sferice (6) este unit cu un me-
canism de acţionare (7), dotat cu un arc de 
rapel (8). Pe tija (2) amplasată în cutia de debi-
tare a gazului  (9) şi în conducta de alimentare 
a componentului lichid (1) sunt montate nişte 
palete (15), în racordul de admisiune (4) este 
instalată o clapetă de reglare (19), unită cu un 
mecanism de acţionare (20). Cutia de debita-
re a gazului (9) este dotată cu un încălzitor 
electric (17), iar racordul de admisiune (3) şi 
conducta de alimentare (1) a componentului 
lichid sunt închise într-o manta (16) cu un ra-
cord de admisiune a agentului termic (30). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for gas contacting with a liquid 
component with batching and heating 
thereof and device for conducting the in-
dicated process  

(57) The invention relates to the technology and 
equipment for wineries, namely to a   process 
for gas contacting with a liquid component 
with batching and heating thereof and to a 
device for implementing the indicated process 
and may be used for oxygenation of strong 
wines. 
The process for gas contacting with a liquid 
component with batching and heating thereof 
includes formation of the liquid component 
and gas flares, gas supply into the liquid 
component at its intersection with a multitude 
of gas jets in circulation regime. Heating of 
the liquid component is carried out before its 
batching and of the gas – after batching, the 
difference in temperature constituting 8…10°C. 
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At the same time, the abovementioned proc-
esses are carried out concomitantly in the 
same device. 
The device for gas contacting with a liquid 
component with batching and heating thereof 
includes a liquid component collecting capac-
ity (21), a gas supply box (9) with inlet pipe 
(4), a supply pipe-line (1) with liquid compo-
nent inlet pipe (3), a hollow vertical rod (2), 
placed coaxially with the supply pipe-line (1), 
onto the lower end of which there is fixed a 
conic perforated valve (5), a rotation module, 
consisting of a pair of gearwheels (12), one of 
which is connected by means of a groove (14) 
with the rod (2), and an electric motor (13) for 
rotation of the rod (2) and of the valve (5). 
Onto a portion of the rod, placed into the gas 
supply box (9), there are made holes, and the 
upper end of the rod by means of a boll-and-
socket hinge (6) is joined with a drive (7), 
equipped with a pull-back spring (8). Onto the 
rod (2), placed into the gas supply box (9) and 
into the liquid component supply pipe-line (1), 
there are mounted blades (15), into the inlet 
pipe (4) there is installed a control gate valve 
(19), connected to a drive (20). The gas sup-
ply box (9) is equipped with an electric heater 
(17), and the inlet pipe (3) and the liquid com-
ponent supply pipe-line (1) are enclosed into 
a mantle (16) with a thermal agent inlet 
branch pipe (30). 
  

  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ контактирования газа с жидким 
компонентом при их дозировании и на-
гревании и устройство для его осуще-
ствления 

(57) Изобретение относится к технологии и 
оборудованию винодельческих заводов, а 
именно к способу контактирования газа с 
жидким компонентом при их дозировании и 
нагревании и к устройству для его осуще-
ствления и может быть использовано для 
обработки крепких вин кислородом.   
Способ контактирования газа с жидким 
компонентом при их дозировании и нагре-
вании включает образование факелов 
жидкого компонента и газа, подачу газа в 
жидкий компонент при пересечении его 
множеством струек газа в циркуляционном 
режиме. Нагревание жидкого компонента 
осуществляют до его дозирования, а газа – 
после дозирования, разница температур 
составляет 8...10ºC. При этом упомянутые 

процессы осуществляют одновременно в 
одном и том же устройстве. 
Устройство контактирования газа с жидким 
компонентом при их дозировании и нагре-
вании включает емкость для сбора жидкого 
компонента (21), коробку подвода газа (9) с 
впускным патрубком (4), подающий трубо-
провод (1) с впускным патрубком (3) для 
жидкого компонента, полый вертикальный 
шток (2), расположенный коаксиально с 
подающим трубопроводом  (1), на нижнем 
конце которого закреплен конический пер-
форированный клапан (5), модуль враще-
ния, состоящий из пары зубчатых колес 
(12), одно из которых посредством паза 
(14) соединено со штоком (2), и электромо-
тор (13) для вращения штока (2) и клапана 
(5). На части штока, размещенной в короб-
ке подвода газа (9), выполнены отверстия, 
а верхний конец штока посредством шаро-
вого шарнира (6) соединен с приводом (7), 
снабженным обратной пружиной (8). На 
штоке (2), размещенном в коробке подвода 
газа (9) и в трубопроводе (1) подачи жидко-
го компонента смонтированы лопасти (15), 
в впускном патрубке (4) установлена регу-
лирующая заслонка (19), соединенная с 
приводом (20). Коробка подвода газа (9) 
снабжена электронагревателем (17), а 
впускной патрубок (3) и подающий трубо-
провод (1) для жидкого компонента заклю-
чены в кожух (16) с патрубком ввода тер-
мического агента (30). 
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DICUSARĂ Ion, MD 
(54) Procedeu şi dispozitiv de prelucrare prin 

electroeroziune a roţilor dinţate (variante) 
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi 

anume la prelucrarea prin electroeroziune a 
roţilor dinţate. 
Procedeul de prelucrare prin electroeroziune 
a roţilor dinţate, conform primei variante, 
constă în aceea că coroana roţii dinţate se 
formează printr-o serie de deplasări consecu-
tive coordonate ale sculei-electrod filiforme, 
obţinute printr-un program computerizat de di-
rijare de la interpolatoare liniare. Noutatea 
invenţiei constă în aceea că roţii dinţate i se 
comunică o mişcare sfero-spaţială de prece-
sie în jurul centrului de precesie „O” şi o 
mişcare de rotaţie. Totodată, sculei-electrod 
filiforme i se comunică prin intermediul inter-
polatoarelor astfel de mişcări coordonate (Z2, 
Y2) şi (Z3, Y3), care asigură ca generatoarea 
conului format la uzarea sculei-electrod fili-
forme în planul normal la profilul dintelui să 
treacă prin centrul de precesie „O”. 
Procedeul, conform variantei a doua, constă 
în aceea că roţii dinţate i se comunică o 
mişcare de rotaţie în jurul axei sale. Totodată, 
sculei-electrod filiforme i se comunică prin in-
termediul interpolatoarelor mişcări coordonate 
(Z2, Y2) şi (Z3, Y3), care-i asigură unui punct 
„F” de pe generatoarea conului format la uza-
rea sculei-electrod filiforme în planul normal la 
profilul dintelui o mişcare sfero-spaţială de 
precesie în jurul centrului de precesie „O”. 
Dispozitivul de prelucrare prin electroeroziune 
a roţilor dinţate, conform primei variante, in-
clude o carcasă, pe care sunt montate o sculă 
(3), un mecanism de rotire a roţii prelucrate 
(2), instalat cu posibilitatea deplasării sfero-
spaţiale în jurul centrului de precesie „O”, şi 
un sistem de comandă computerizat. Nouta-
tea constă în aceea că scula (3) este 
executată în formă de electrod filiform. Carca-
sa este dotată cu două interpolatoare, ampla-
sate în zone diametral opuse faţă de centrul 
de precesie „O”, totodată interpolatoarele in-
clud câte două servomotoare (6) cu axele re-
ciproc perpendiculare, aflate în planurile 
Y2O2X2 şi, respectiv, Y3O3X3 şi legate cinema-
tic prin ghidaje (4, 5) cu scula-electrod (3) 
filiformă. 

În dispozitiv, conform variantei a doua, inter-
polatoarele includ câte un element turnant, pe 
care sunt fixate două servomotoare, unul din-
tre care este amplasat cu axa de rotaţie 
verticală, iar al doilea cu axa de rotaţie 
orizontală, şi este legat cinematic cu o sanie 
montată pe elementul turnant. În sănii este 
fixată cinematic scula-electrod filiformă. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54) Process and device for electroerosion ma-
chining of gearwheels (variants) 

(57) The invention relates to the mechanical engi-
neering, in particular to the electroerosion 
machining of gearwheels. 
The process for electroerosion machining of 
gearwheels, according to the first variant, 
consists in that the gear ring of the gearwheel 
is formed by means of successive coordi-
nated displacements of the wire tool elec-
trode, obtained by means of a computer con-
trol program from line interpolators. Novelty of 
the invention consists in that the gearwheel is 
communicated a precession spherical-spatial 
motion around the precession center “O” and 
a rotary motion. At the same time, the wire 
tool electrode is communicated by means of 
interpolators such coordinated motions (Z2, 
Y2) and (Z3, Y3), providing that the generatrix 
of cone, obtained as a result of wear of the 
wire tool electrode, in the normal tooth profile 
plane may pass through the precession cen-
ter “O”. 
The process, according to the second variant, 
consists in that the gearwheel is communi-
cated a rotary motion around its axis. At the 
same time, the wire tool electrode is commu-
nicated by means of interpolators such coor-
dinated motions (Z2, Y2) and (Z3, Y3), provid-
ing a point “F” on the generatrix of cone, ob-
tained as a result of wear of the wire tool elec-
trode, in the normal tooth profile plane with a 
precession spherical-spatial motion around 
the precession center “O”. 
 The device for wire electroerosion machining 
of gearwheels, according to the first variant, 
includes a body, onto which there are in-
stalled a tool (3), a mechanism for rotation of 
the machined wheel (2), installed with the 
possibility of spherical-spatial motion around 
the precession center “O”, and a computer-
ized control system. Novelty consists in that 
the tool (3) is made in the form of wire elec-
trode. The body is equipped with two interpo-
lators, placed in diametrically opposite zones 
about the precession center “O”, at the same 
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time the interpolators include two servomotors 
(6), with the mutually perpendicular axes situ-
ated in the planes Y2O2X2 and, respectively, 
Y3O3X3 and kinematically joined by means of 
guides (4, 5) with the wire tool electrode (3). 
In the device according to the second variant, 
the interpolators comprise a turning element, 
onto which there are fixed two servomotors, 
one of which is placed with the vertical axis of 
rotation and the second is placed with the 
horizontal axis of rotation, and is kinematically 
joined with a slider mounted onto the turning 
element. In the sliders there is kinematically 
fixed the wire tool electrode.    

 
  Claims: 5 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Способ и устройство для электроэрози-
онной обработки зубчатых колёс (вари-
анты) 

(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности к электроэрозионной обработ-
ке зубчатых колес.  
Способ электроэрозионной обработки зуб-
чатых колес, согласно первому варианту, 
состоит в том, что зубчатый венец зубчато-
го колеса формируется последовательны-
ми координированными перемещениями 
нитевидного электрода-инструмента, полу-
ченными посредством компьютерной про-
граммы управления от линейных интерпо-
ляторов. Новизна изобретения состоит в 
том, что зубчатому колесу сообщается 
прецессионное пространственно-сферичес-
кое движение вокруг центра прецессии „O” 
и вращающее движение. При этом ните-
видному электроду-инструменту сообща-
ются посредством  интерполяторов такие 
координированные движения (Z2, Y2) и (Z3, 
Y3), которые обеспечивают, чтобы обра-
зующая конуса, полученного в результате 
износа нитевидного электрода-инстру-
мента, в нормальном плане профиля зуба 
проходила через центр прецессии „O”. 
Способ, согласно второму варианту, со-
стоит в том, что зубчатому колесу сообща-
ется вращательное движение вокруг своей 
оси. При этом нитевидному электроду-
инструменту сообщаются посредством  ин-
терполяторов координированные движе-
ния (Z2, Y2) и (Z3, Y3), которые обеспечива-
ют одной точке „F”, находящейся на обра-
зующей конуса, полученного в результате 
износа нитевидного электрода-инструмен-
та, в нормальном плане профиля зуба 

прецессионное пространственно-сферичес-
кое движение вокруг центра прецессии „O”. 
Устройство для электроэрозионной обра-
ботки зубчатых колес, согласно первому 
варианту, включает корпус, на котором 
смонтированы инструмент (3), механизм 
вращения обрабатываемого колеса (2), ус-
тановленного с возможностью пространст-
венно-сферического движения вокруг цен-
тра прецессии „О”, и компьютеризирован-
ная система управления. Новизна состоит 
в том, что инструмент (3) выполнен в виде 
нитевидного электрода. Корпус снабжен 
двумя интерполяторами, расположенными 
в диаметрально противоположенных зонах 
относительно центра прецессии „O”, при 
этом интерполяторы включают по два сер-
вомотора (6), с взаимноперпендикулярны-
ми осями, находящимися в плоскостях 
Y2O2X2 и соответственно, Y3O3X3 и, кине-
матически связанных посредством на-
правляющих (4, 5) с нитевидным электро-
дом-инструментом (3). 
В устройстве, согласно второму варианту, 
интерполяторы содержат по одному пово-
ротному элементу, на которых закреплены 
два сервомотора, один из которых распо-
ложен с осью вращения по вертикали, а 
второй расположен с осью вращения по 
горизонтали и кинематически связан с пол-
зуном, смонтированным на поворотном 
элементе. В ползунах кинематически за-
креплен нитевидный электрод-инструмент.  

 
П. формулы: 5 
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(11) 3596 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  B23H 7/08 (2006.01) 
(21) a 2005 0158 
(22) 2005.06.06 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  CACUCI Dan Gabriel, DE; BOSTAN Ion, MD; 

DULGHERU Valeriu, MD; IONESCU Florin, 
DE 

(54) Procedeu şi sculă-electrod pentru fabrica-
rea prin electroeroziune a structurilor din 
metal sau aliaj (variante) 

(57) Invenţia se referă la procedeele de prelucrare 
a structurilor din metal sau aliaj prin electro-
eroziune. 
Procedeul de fabricare prin electroeroziune a 
structurilor din metal sau aliaj se realizează cu 
ajutorul unei scule-electrod (1) de formă cilin-
drică în felul următor: sculei-electrod (1) i se 
comunică mişcare de rotaţie şi de translaţie. 
Scula-electrod (1) se utilizează în calitate de 
catod, iar semifabricatul (4) în formă de placă 
metalică, fixată pe o masă magnetică (5), se 
utilizează în calitate de anod. La deplasarea 
prin translaţie şi rotaţia sculei-electrod (1), în 
urma descărcărilor electrice, ce se produc în-
tre anod şi catod, pe suprafaţa semifabricatu-
lui (4) are loc formarea canelurilor. Evacuarea 
produselor de electroeroziune din caneluri se 
efectuează cu ajutorul sculei rotative şi a jetu-
lui lichidului dielectric. 
Scula-electrod (1) este executată din material 
electroconductibil în formă de cilindru, pe su-
prafaţa căruia sunt executate caneluri, iar pe 
părţile laterale sunt instalate coaxial discuri 
(7) executate din material dielectric, diametrul 
fiecăruia dintre ele este egal cu d=D-2h, unde 
D este diametrul exterior al sculei-electrod, h – 
adâncimea canelurilor formate pe semifabri-
cat. 
Procedeul, conform altei variante, constă în 
aceea că semifabricatul în formă de bandă în-
făşurată pe un tambur de alimentare trece 
peste o rolă de calibrare şi se leagă de un 
tambur de tracţiune. Scula-electrod executată 
în formă de casetă cu fire de electroeroziune 
fixate la aceeaşi distanţă unele faţă de altele, 
se instalează deasupra rolei de calibrare, to-
todată se deplasează banda prin intermediul 
tamburului de tracţiune şi se deplasează ver-
tical scula-electrod la o distanţă egală cu 
adâncimea canelurilor, care se formează pe 
bandă în urma descărcărilor electrice. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Process and tool electrode for manufactur-
ing metal or alloy structures by electro-
erosion (variants) 

(57) The invention relates to processes for working 
metal or alloy structures by electroerosion. 
The process for manufacturing metal or alloy 
structures by electroerosion is carried out with 
the help of a tool electrode (1) of cylindrical 
form in the following way: the tool electrode 
(1) is communicated a rotary and longitudinal 
motion. The tool electrode (1) serves as cath-
ode and the semimanufactured article (4) in 
the form of metallic band, installed onto a 
magnetic table (5), serves as anode. During 
the longitudinal and rotary motion of the tool 
electrode (1), as a result of electric dis-
charges, produced between the anode and 
cathode, onto the surface of the semimanu-
factured article (4) there are formed grooves. 
The elimination of the slag from the grooves is 
carried out with the help of a rotary tool and of 
a dielectric liquid jet. 
The tool electrode (1) is made of current-
conducting material in the form of cylinder, on 
the surface of which there are made grooves, 
and on the lateral parts there are coaxially in-
stalled disks (7) made of dielectric material, 
the diameter of each of which is equal to: 
d=D-2h, where D – the outer diameter of the 
tool electrode; h – the depth of the grooves 
formed on the semimanufactured article. 
Process, according to another variant, con-
sists in, that the semimanufactured article in 
the form of metallic band wound onto a feed 
roller is passed over a calibrating roller and is 
tied to a traction drum. The tool electrode 
made in the form of cassette with electroero-
sion threads, fixed at an equal distance be-
tween them, is installed above the calibrating 
roller, it is displaced the band by means of the 
traction drum and it is vertically displaced the 
tool electrode at a distance equal to the depth 
of grooves, which are formed onto the band 
as a result of electric discharges.     
 

  Claims: 4 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Способ и инструмент-электрод  для 
производства путём электроэрозии 
структур из металла или сплава (вари-
анты) 

(57) Изобретение относится к способам обра-
ботки структур из металла или сплава по-
средством электроэрозии. 
Способ производства путём электроэрозии 
структур из металла или сплава, осущест-
вляется при помощи инструмента-элек-
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трода (1) цилиндрической формы следую-
щим образом: инструменту-электроду (1) 
придают вращательное и продольное дви-
жение. Инструмент-электрод (1) служит в 
качестве катода, а заготовка (4) в форме 
металлической  пластины, установленной 
на магнитном столе (5), служит в качестве 
анода. Во время продольного и враща-
тельного движения инструмента-электрода 
(1), в результате электрических разрядов, 
возникающих между анодом и катодом, на 
поверхности заготовки (4) образуются ка-
навки. Очистка канавок от шлаков произ-
водится при помощи вращающегося инст-
румента и струи диэлектрической жидкости.  
Инструмент-электрод (1) выполнен из 
электропроводящего материала в виде 
цилиндра, на поверхности которого выпол-
нены канавки, а по бокам установлены ко-
аксиально диски (7), изготовленные из ди-
электрического материала, диаметр каждо-
го из которых равен: d=D-2h, где D – на-
ружный диаметр инструмента-электрода, h – 
глубина канавок, образованных на заготовке. 
Способ, согласно другому варианту, за-
ключается в том, что полуфабрикат в фор-
ме ленты, намотанной на барабане пода-
чи, проводится через ролик калибровки и 
привязывается к тяговому барабану. Инст-
румент-электрод, который изготовлен в 
форме кассеты с электроэрозионными ни-
тями, прикрепленными на одинаковом рас-
стоянии между ними, устанавливается над 
роликом калибровки, причем лента пере-
двигается посредством тягового барабана, 
и инструмент-электрод вертикально пере-
мещается на расстоянии, равном глубине 
канавок, которые образовываются на лен-
те в результате электрических разрядов. 
 
 П. формулы: 4 
Фиг.: 6 
 

 
 
  
 

(11) 3597 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  B28B 7/22 (2006.01) 
                         B28B 1/50 (2006.01) 
                         B28B 7/24 (2006.01) 
                         E04C 1/00 (2006.01) 
(21) a 2004 0176 
(22) 2004.07.13 
(71)(72)(73) BOGUSLAVSCHII Nicolai, MD 
(54) Formă pentru confecţionarea blocurilor de 

perete din beton uşor 
(57) Invenţia se referă la domeniul producerii mate-

rialelor de construcţie, şi anume la formele 
pentru confecţionarea blocurilor de perete din 
beton uşor. 
Forma pentru confecţionarea blocurilor de pe-
rete din beton uşor conţine elemente de crea-
re a formelor, unite între ele în direcţie longi-
tudinală. Noutatea constă în aceea că ele-
mentele de creare a formelor sunt executate 
în formă de virole (2), cu secţiune transversa-
lă în formă de U, şi sunt unite între ele prin 
stinghii (5) montate de-a lungul pereţilor late-
rali (7) ai formei (1), formând un uluc, care es-
te separat în secţii prin despărţituri plate verti-
cale (3), totodată virolele (2) sunt dotate la 
fund (6) cu suporturi (8) şi montanţi (9) pentru 
fixarea despărţiturilor (3) menţionate, iar la 
capetele formei sunt montate capace (4). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Form for manufacturing wall blocks of 
light-weight concrete 

(57) The invention relates to the field of building 
materials production, namely to forms for 
manufacturing wall blocks of light-weight con-
crete. 
The form for manufacturing wall blocks of 
light-weight concrete contains shape-genera-
ting elements joined between them in longitu-
dinal direction. Novelty consists in that the 
shape-generating elements are made in the 
form of shell rings (2), with U-shaped cross-
section, and are joined between them by 
means of strainers (5), mounted along the 
side walls (7) of the form (1), forming a chute, 
which is separated into sections by vertical 
flat partitions (3), at the same time the shell 
rings (2) are equipped at the bottom (6) with 
supports (8) and rests (9) for fixation of the 
abovementioned partitions (3), and at the 
ends of the form there are mounted covers (4). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 6 

* 
*     * 
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(54) Форма для изготовления стеновых бло-
ков из легких бетонов 

(57) Изобретение относится к области произ-
водства строительных материалов, а 
именно к формам для изготовления стено-
вых блоков из легких бетонов. 
Форма для изготовления стеновых блоков 
из легких бетонов содержит соединенные 
между собой в продольном направлении 
формообразующие элементы. Новизна со-
стоит в том, что формообразующие эле-
менты выполнены в виде обечаек (2), с U-
образным поперечным сечением, и соеди-
нены между собой с помощью стяжек (5), 
смонтированных вдоль боковых стенок (7) 
формы (1), образуя желоб, который разде-
лен на секции вертикальными плоскими 
перегородками (3), при этом обечайки (2) 
снабжены на днище (6) опорами (8) и стой-
ками (9) для фиксации упомянутых перего-
родок (3), а на концах формы смонтирова-
ны крышки (4).  
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 6 
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(11) 3598 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  B28B 7/22 (2006.01) 
                         B28B 1/50 (2006.01) 
                         B28B 7/24 (2006.01) 
                         E04C 1/00 (2006.01) 
(21) a 2004 0177 
(22) 2004.07.13 
(71)(72)(73) BOGUSLAVSCHII Nicolai, MD 
(54) Formă pentru confecţionarea blocurilor de 

perete din beton uşor 
(57)  Invenţia se referă la domeniul producerii ma-

terialelor de construcţie, şi anume la formele 
pentru confecţionarea blocurilor de perete din 
beton uşor. 
Forma pentru confecţionarea blocurilor de pe-
rete din beton uşor conţine secţii divizate prin 
despărţituri plate verticale transversale (5) şi 

longitudinale (6), formând o cavitate de creare 
a formelor (2) limitată de pereţi (3) şi fund (4). 
Noutatea constă în aceea că forma este dota-
tă cu strune (7) montate cu posibilitatea trece-
rii lor prin cârlige (8) amplasate pe pereţii for-
mei şi fixării capetelor strunelor în suporturi 
(9) montate pe pereţii opuşi ai formei. Între 
strune sunt amplasate părţile superioare ale 
despărţiturilor (5) şi (6), iar pe fundul  (4) for-
mei, între despărţituri, sunt instalate plăci de 
distanţare (11), totodată în despărţiturile (5) şi 
(6) sunt executate decupări necesare pentru 
trecerea strunelor (7). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Form for manufacturing wall blocks of 
light-weight concrete 

(57) The invention relates to the field of building 
materials production, namely to forms for 
manufacturing wall blocks of light-weight con-
crete. 
The form for manufacturing wall blocks of 
light-weight concrete comprises sections, di-
vided by vertical flat transversal (5) and longi-
tudinal (6) partitions, forming a shape-
generating cavity (2), limited by walls (3) and 
bottom (4). Novelty consists in that the form is 
equipped with strings (7), mounted with the 
possibility of stretching thereof through hooks 
(8), placed onto the form walls, and fixation of 
spring ends into arms (9) mounted onto the 
opposite walls of the form. Between the 
springs there are placed the upper parts of 
the partitions (5) and (6), and at the form bot-
tom (4), between the partitions, there are in-
stalled distance bar plates (11), at the same 
time into the partitions (5) and (6)  there are 
made cuts, necessary for passage of the 
strings (7).  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Форма для изготовления стеновых бло-
ков из легких бетонов 

(57) Изобретение относится к области произ-
водства строительных материалов, а 
именно к формам для изготовления стено-
вых блоков из легких бетонов. 
Форма для изготовления стеновых блоков 
из легких бетонов содержит секции, разде-
ленные вертикальными плоскими попереч-
ными (5) и продольными (6) перегородка-



MD - BOPI 5/2008   INVENTIONS 

ми, образуя формообразующую полость 
(2), ограниченную стенками (3) и днищем 
(4). Новизна состоит в том, что форма 
снабжена струнами (7), смонтированными 
с возможностью их протягивания через за-
цепы (8), размещенные на стенках формы, 
и фиксирования концов струн в кронштей-
нах (9), смонтированных на противополож-
ных стенках формы. Между струнами рас-
положены верхние части перегородок (5) и 
(6), а на днище (4) формы, между перего-
родками, установлены распорные пласти-
ны (11), при этом в перегородках (5) и (6) 
выполнены вырезы, необходимые для 
прохождения струн (7). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
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(11) 3599 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B30B 9/22 (2006.01) 
                         B30B 9/26 (2006.01) 
                         B30B 9/02 (2006.01) 
                         A23N 1/00 (2006.01) 
(21) a 2004 0080 
(22) 2002.10.18 
(31) 201 17 227.5 
(32) 2001.10.24 
(33) DE 
(85) 2004.04.07 
(86) PCT/EP 02/11670  2002.10.18 
(87) WO 03/035381 A1 2003.05.01 
(71)(73) WILLMES ANLAGENTECHNIK GmbH, DE 
(72)  KRAMMER Volker, DE 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Presă pentru stoarcerea substanţelor cu 

conţinut lichid 
(57)  Invenţia se referă la o presă pentru stoarce-

rea substanţelor cu conţinut lichid, în special  
a produselor agricole şi chimice. 
Presa (1) solicitată constă dintr-un rezervor 
închis (2), interiorul căruia (6) este divizat de 

cel puţin o membrană de presă (8) într-o ca-
meră de presiune (10) şi o cameră de presare 
(12). În corpul rezervorului (2) este executată 
o gură de încărcare şi descărcare (14), care 
poate fi închisă cu un capac. Corpul rezervo-
rului(2) este asociat cu un dispozitiv de scur-
gere a sucului (16), amplasat în camera de 
presare (12). În interiorul (6) rezervorului (2) 
sunt amplasate elemente de drenaj flexibile 
sau elastice (20), care constau cel puţin dintr-un 
element de suport (22) şi un furtun (24). Ele-
mentele de drenaj (20) sunt executate dintr-o 
singură piesă. Capetele furtunului (24) sunt 
instalate cu posibilitatea detaşării prin inter-
mediul elementelor de fixare (30, 32, 36, 38, 
40, 42, 44). Piesa de strângere (30) este situ-
ată pe partea de scurgere a sucului. Flanşa 
de strângere (36) interacţionează cu piesa de 
strângere (30), formând o îmbinare nepene-
trabilă pentru lichide cu orificiu de scurgere a 
sucului (38), executat în flanşa de strângere 
(36), care interacţionează cu flanşa de fixare 
(40) în aşa mod, încât este posibilă înlăturarea 
separată a fiecărui element de drenaj (20).  
 

  Revendicări: 22 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Press for pressing out liquid-containing 
substances 

(57) The invention relates to a press for pressing 
out liquid-containing substances, in particular 
agricultural and chemical products. 
The claimed press (1) consists of a closed 
container (2), the interior of which (6) is di-
vided by at least one press membrane (8) into 
a pressure medium chamber (10) and a 
pressing medium chamber (12). A filling and 
emptying orifice (14) which can be sealed by 
a lid being arranged in the casing of the con-
tainer. Said casing of the container (2) being 
associated with a juice outlet (16) located in 
the pressing medium chamber (12). Liquid-
permeable flexible or resilient drainage ele-
ments (20) are arranged in the interior (6) of 
the container (2), said elements comprising at 
least one support element (22) and one tube 
(24). The drainage elements (20) are confi-
gured as one-piece components. The ends of 
the tube (24) are received detachably by hol-
ding devices (30, 32, 36, 38, 40, 42, 44). The 
clamping part (30) is placed on the juice outlet 
side. The clamping flange (36) cooperates 
with the clamping part (30) to form a liquid-
tight connection and has juice discharge 
openings (38), made in the clamping flange 
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(36), cooperating with a holding flange (40) in 
such a manner that each drainage element 
(20) can be removed as a component from 
the interior (6) of the container (2).  

 
  Claims: 22 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Пресс для отжима материалов, содер-
жащих жидкость 

(57) Изобретение относится к прессу для отжи-
ма материалов, содержащих жидкость, в 
частности сельскохозяйственных и хими-
ческих продуктов.  
Заявленный пресс (1) состоит из закрытого 
резервуара (2), внутренняя часть которого 
(6) разделена, по меньшей мере, одной 
мембраной пресса (8) на камеру давления 
(10) и камеру прессования (12). В корпусе 
резервуара (2) выполнено отверстие для 
загрузки и выгрузки (14), которое может 
быть закрыто крышкой. Корпус резервуара 
(2) связан с устройством для слива сока 
(16), размещенным в камере прессования 
(12). Во внутренней части (6) резервуара 
(2) размещены гибкие или эластичные 
дренажные элементы (20), которые состо-
ят, по меньшей мере, из одного опорного 
элемента (22) и шланга (24). Дренажные 
элементы (20) выполнены в виде одной 
детали. Концы шланга (24) установлены 
съемными при помощи фиксирующих эле-
ментов (30, 32, 36, 38, 40, 42, 44). Стяги-
вающий элемент (30) расположен на сто-
роне слива сока. Стягивающий фланец 
(36) взаимодействует со стягивающим 
элементом (30), образуя непроницаемый 
для жидкости стык, с отверстием для слива 
сока (38), выполненным в стягивающем 
фланце (36), взаимодействующим с фик-
сирующим фланцем (40) таким образом, 
что возможно отдельное удаление каждого 
дренажного элемента (20). 
 

 П. формулы: 22 
 Фиг.: 7 

 

 
 

(11) 3600 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  B60K 16/00 (2006.01) 
                         F24J 2/42 (2006.01) 
                         F02G 1/044 (2006.01) 
                         F03G 6/06 (2006.01) 
(21) a 2005 0309 
(22) 2005.10.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; VIŞA Ion, RO; DULGHERU 

Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD; CIOBANU 
Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD 

(54) Instalaţie solară cu motor Stirling 
(57) Invenţia se referă la instalaţiile termoenergeti-

ce fără arderea combustibilului şi emisia de 
CO2, şi anume la instalaţiile de conversiune a 
energiei solare fără elemente fotovoltaice. 
Instalaţia solară cu motor Stirling include un 
concentrator solar (1) cu oglinzi, instalat rigid 
pe capătul unui cadru (2), pe celălalt capăt al 
căruia sunt fixaţi cu posibilitatea varierii un-
ghiului de înclinare faţă de concentratorul so-
lar (1) un receptor de căldură cu elemente de 
termoemisie (3), un motor Stirling (4) şi un 
generator electric (5). Axa comună a genera-
torului electric (5) a motorului Stirling (4) şi a 
receptorului de căldură (3) trece prin centrul 
geometric al concentratorului solar (1). Cadrul 
(2) este legat articulat cu furca (7) unei plat-
forme rotitoare (8), instalată pe un suport ver-
tical fix (9). Pe cadru (2) este instalat articulat 
un mecanism de reglare (11) a poziţiei 
instalaţiei în plan meridional. Motorul Stirling 
(4) este executat cu cel puţin trei cilindri cu 
pistoane, amplasate pe circumferinţă. Pistoa-
nele sunt legate prin tije cu flanşa înclinată a 
roţii dinţate centrale a unui multiplicator pre-
cesional, care transformă mişcarea de 
translaţie alternativă a pistoanelor în mişcare 
de rotaţie a roţii dinţate centrale, care, în 
consecinţă, este multiplicată şi transmisă roto-
rului generatorului electric (5).   

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Solar station with Stirling engine 
(57) The invention relates to the thermal power 

plants without fuel burning and CO2 produc-
tion, namely to plants for solar energy conver-
sion without solar cells. 
The solar station with Stirling engine includes 
a solar concentrator (1) with mirrors, rigidly 
fixed onto one end of a frame (2), onto the 
other end being rigidly fixed with the possibil-
ity of slope angle change about the solar con-
centrator (1) a heat receiver with sun ray 
heat-generating elements (3), a Stirling en-

 37
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gine (4) and an electric generator (5). The 
common axis of the electric generator (5) of 
the Stirling engine (4) and of the heat receiver 
(3) passes through the geometrical center of 
the solar concentrator (1). The frame (2) is ar-
ticulately joined with the fork (7) of a turnover 
platform (8), installed onto a vertical immov-
able support (9). Onto the frame (2) there is 
articulately mounted a mechanism (11) con-
trolling the station position in meridian plane. 
The Stirling engine (4) comprises at least 
three cylinders with pistons, placed round the 
circle. The pistons are joined by rods with the 
inclined flange of the central gear-wheel of a 
precession step-up gear, transforming the re-
ciprocating motion of the pistons into rotary 
motion of the central gear-wheel, which, sub-
sequently, is stepped up and transmitted to 
the rotor of the electric generator (5). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 9 

* 
*     * 
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(54) Солнечная установка с двигателем 
Стирлинга 

(57) Изобретение относится к теплоэнергетиче-
ским установкам без сжигания горючего и 
выделения СО2, а именно к установкам 
преобразования солнечной энергии без 
солнечных элементов. 
Солнечная установка с двигателем Стир-
линга включает солнечный концентратор 
(1) с зеркалами, жестко закрепленный на 
одном конце рамы (2), на другом конце ко-
торого установлены с возможностью изме-
нения угла наклона по отношению к сол-
нечному концентратору (1) теплоприемник 
с тепловыделяющими элементами солнеч-
ных лучей (3), двигатель Стирлинга (4) и 
электрический генератор (5). Общая ось 
электрического генератора (5), двигателя 
Стирлинга (4) и теплоприемника (3) прохо-
дит через геометрический центр солнечно-
го концентратора (1). Рама (2) шарнирно 
связана с вилкой (7) поворотной платфор-
мы (8), установленной на вертикальной 
неподвижной опоре (9). На раме (2) шар-
нирно смонтирован механизм регулирова-
ния (11) положения установки в меридио-
нальном плане. Двигатель Стирлинга (4) 
содержит, по крайней мере, три цилиндра 
с поршнями, расположенными по окружно-
сти. Поршни связаны штангами с наклон-
ным фланцем центрального зубчатого ко-
леса прецессионного мультипликатора, 
превращающего возвратно-поступатель-
ное движение поршней во вращательное 
движение центрального зубчатого колеса, 

которое, впоследствии, мультиплицирует-
ся и передается ротору электрического ге-
нератора (5). 
 
П. формулы: 3 
Фиг.: 9 
 

 
  
 
 
(11) 3601 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  B65H 54/02 (2008.01) 
                         H01F 41/06 (2008.01) 
                         H01F 5/02 (2008.01) 
                         G08C 23/06 (2008.01) 
(21) a 2005 0178 
(22) 2005.06.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  DIMITRACHI Nicolae, MD; NICOLAU Dana, 

MD 
(54) Procedeu de confecţionare a bobinelor din 

fir în izolaţie 
(57) Invenţia se referă la tehnologia de 

confecţionare a elementelor electronice în  
radioelectronică, tehnica măsurării, tehnica de 
calcul etc. şi poate fi utilizată la fabricarea mi-
crobobinelor bobinate din fibre optice, microfir 
izolat etc. 
Procedeul de confecţionare a bobinelor din fir 
în izolaţie, de exemplu, microfir conductor în 
izolaţie de sticlă, constă în debobinarea firului 
de pe bobina condusă şi bobinarea lui pe o 
carcasă metalică preventiv încălzită. În calita-
te de carcasă se utilizează o tijă metalică cu 
coeficientul termic de dilatare liniară mai mare 
decât coeficientul termic de dilatare liniară a 
izolaţiei firului bobinat. Сarcasa se încălzeşte 
preventiv şi pe tot parcursul bobinării cu cu-
rent electric trecut prin ea. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for manufacturing coils of insu-
lated wire 

(57) The invention relates to the technology for 
manufacturing of electroelements in the radio 
electronics, measuring and computer engi-
neering, other fields of engineering, and may 
be used in manufacturing microcoils of fibre-
optic threads, insulated microwire etc. 
The process for manufacturing coils of insu-
lated wire, for example, glass-insulated cur-
rent-conducting microwire, consists in the mi-
crowire unwinding from the driven coil and 
winding thereof onto a preliminarily heated 
metal spool. As spool it is used a metal rod 
with the thermal coefficient of linear expan-
sion greater than the thermal coefficient of 
linear expansion of the winding wire insula-
tion. The spool is heated preliminarily and for 
the space of the entire winding process with 
electric current passed through it. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления катушек из прово-
да в изоляции 

(57) Изобретение относится к технологии изго-
товления электроэлементов в радиоэлек-
тронике, измерительной и вычислительной 
технике, других областях техники, и может 
быть использовано в производстве микро-
катушек из оптоволоконных нитей, изоли-
рованного микропровода и др.  
Способ изготовления катушек из провода в 
изоляции, например, токопроводящего мик-
ропровода в стеклянной изоляции, состоит 
в разматывании провода с ведомой катуш-
ки и наматывании его на предварительно 
нагретый металлический каркас. В качест-
ве каркаса используется металлический 
стержень с термическим коэффициентом 
линейного расширения выше термического 
коэффициента линейного расширения 
изоляции намоточного провода. Каркас на-
гревается предварительно и на протяже-
нии всего процесса намотки пропущенным 
через него электрическим током.  
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
(11) 3602 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C01B 31/08 (2006.01) 
                         C01B 31/12 (2006.01) 
                         B09B 3/00 (2006.01) 

(21) a 2007 0037 
(22) 2007.02.08 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  LUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; 

BOŢAN Victor, MD 
(54) Procedeu de obţinere a cărbunelui activ 

din coajă de nucă şi procedeu de modifi-
care chimică a lui 

(57) Invenţia se referă la procedeele de obţinere a 
cărbunelui activ din coajă de nucă şi de modi-
ficare chimică a lui şi poate fi aplicată pentru 
obţinerea adsorbanţilor, utilizaţi la epurarea 
apelor reziduale, a gazelor, la decolorarea li-
chidelor şi în medicină pentru detoxicarea or-
ganismului uman. 
Procedeul de obţinere a cărbunelui activ din 
coajă de nucă include mărunţirea cojilor de 
nucă, separarea fracţiei de 2…4 mm, care se 
tratează cu acid ortofosforic concentrat de 
87% în raport respectiv de 1:4 timp de 2…15 
zile la temperatura camerei cu amestecarea 
periodică, urmată de uscarea la temperatura 
de 80…100°C timp de 12…16 ore. Apoi gra-
nulele de materie primă se activează timp de 
5…7 ore la temperatura de 380…410°C, se 
neutralizează cu o bază alcalină până la pH 7, 
după care amestecul se răceşte până la tem-
peratura camerei şi se înlătură faza lichidă 
prin centrifugare, iar cărbunele activ obţinut 
se spală cu apă demineralizată şi se usucă la 
temperatura de 120°C până la o masă con-
stantă. 
Procedeul de modificare chimică a cărbunelui 
activ obţinut include oxidarea lui cu peroxid de 
hidrogen de 30% în raport, respectiv, de 
1:(9…12) timp de 60…80 de ore, tratarea 
produsului obţinut cu KOH de 1%, neutraliza-
rea cu HCl 0,1N, spălarea cu apă deminerali-
zată, uscarea la temperatura de 100…105°C, 
tratarea cu melamină sau 2-aminopiridină în 
raport, respectiv, de 1:(20…50) la temperatu-
ra camerei timp de 72…96 de ore, spălarea 
produsului obţinut cu apă demineralizată şi 
uscarea lui la temperatura de 100…105°C 
până la o masă constantă.       

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining active coal from nut-
shell and process for chemical modifica-
tion thereof 

(57) The invention relates to processes for obtain-
ing active coal from nutshell and for chemical 
modification thereof and can be applied for 
obtaining adsorbents used for treatment of 
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sewage waters, gases, for liquid decoloration 
and in medicine for human body detoxification. 
The process for obtaining active coal from 
nutshell includes milling of nutshell, separa-
tion of fraction of 2…4 mm, which is treated 
with 87% concentrated orthophosphoric acid 
in the ratio of 1:4, correspondingly, during 
2…15 days at the room temperature with pe-
riodic mixing, followed by drying at the tem-
perature of 80…100°C during 12…16 hours. 
Then the raw material granules are activated 
during 5…7 hours at the temperature of 
380…410°C, it is neutralized with an alkaline 
up to pH 7, afterwards the mixture is cooled 
up to the room temperature and it is removed 
the liquid phase by centrifugation, and the ob-
tained active coal is washed with demineral-
ized water and dried at the temperature of 
120°C up to a constant mass. 
The process for chemical modification of the 
obtained active coal includes its oxidation with 
30% hydrogen peroxide in the ratio of 
1:(9…12), correspondingly, during 60…80 
hours, treatment of the obtained product with 
1% KOH, neutralization with 0,1N HCl, wash-
ing with demineralized water, drying at the 
temperature of 100…105°C, treatment with 
melamine or 2-aminopyridine in the ratio of 
1:(20…50), correspondingly, at the room tem-
perature during 72…96 hours, washing of the 
obtained product with demineralized water 
and drying thereof at the temperature of 
100…105°C up to a constant mass. 
 
Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения активного угля из 
скорлупы грецкого ореха и способ его 
химической модификации 

(57) Изобретение относится к способам полу-
чения активного угля из скорлупы грецкого 
ореха и его химической модификации и 
может быть применено для получения ад-
сорбентов, используемых для очистки 
сточных вод, газов, обесцвечивания  жид-
костей и в медицине для детоксикации ор-
ганизма человека. 
Способ получения активного угля из скор-
лупы грецкого ореха включает измельче-
ние скорлупы орехов, отделение фракции 
2…4 мм, которую обрабатывают 87% кон-
центрированной ортофосфорной кислотой 
в соотношении 1:4, соответственно, в те-
чение 2…15  дней при комнатной темпера-
туре при периодическом перемешивании с 
последующей сушкой при температуре 
80…100°C в течение 12…16 часов. Затем 

гранулы сырья активируют в течение 5…7 
часов при температуре 380…410°C, ней-
трализуют щелочью до рН 7, затем смесь 
охлаждают до комнатной температуры и 
посредством центрифугирования отделяют 
жидкую фазу, а полученный активный 
уголь промывают деминерализованной во-
дой и высушивают при  температуре 120°C 
до постоянной массы. 
Способ химической модификации полу-
ченного активного угля включает его окис-
ление 30% перекисью водорода в соотно-
шении 1:(9…12), соответственно, в тече-
ние 60…80 часов, обработку полученного 
продукта 1% KOH, нейтрализацию 0,1N 
HCl, промывание деминерализованной во-
дой, высушивание при температуре 
100…105°C, обработку меламином или 2-
аминопиридином в соотношении 1:(20…50), 
соответственно, при комнатной температу-
ре в течение 72…96 часов, промывание 
полученного продукта  деминерализован-
ной водой и сушку его при температу-
ре100…105°C до постоянной массы. 
  

 П. формулы: 2 
 
 
(11) 3603 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C03B 31/00 (2006.01) 
                         C03C 17/34 (2006.01) 
                         E04D 3/40 (2006.01) 
(21) a 2007 0329 
(22) 2007.11.27 
(71)(72)(73) EGOROV Maxim, MD 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Procedeu de obţinere a plăcilor de finisaj 

decorative din sticlă 
(57) Invenţia se referă la fabricarea materialelor de 

finisaj pe bază de sticlă, în special la un pro-
cedeu de obţinere a plăcilor de finisaj decora-
tive din sticlă. 
Procedeul, conform invenţiei, include aşeza-
rea pe vatra cuptorului a  unui  strat de pudră 
termorezistentă de caolin, pe care se aplică 
un desen sau un relief de şablon, se aşază 
semifabricatul de plăci din sticlă transparentă,  
apoi se tratează termic la temperatura de 
800…1000oC în decurs de 5…30 min, după 
care pe reversul plăcii se aplică două straturi 
de vopsea colorată. 
Rezultatul constă în simplificarea procedeului 
de fabricare. 

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 
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(54) Process for obtaining glass decorative 
facing tile 

(57) The invention relates to the production of fac-
ing materials on base of glass, in particular to 
a process for obtaining glass decorative fac-
ing tile. 
The process, according to the invention, in-
cludes laying onto the furnace floor of a layer 
of heat-resistant kaoline powder, onto which 
there is applied a pattern picture or relief, lay-
ing of the pile blank of transparent glass, then 
thermal treatment at the temperature of 
800…1000°C during 5…30 min, afterwards 
onto the reverse side of the pile there are ap-
plied two layers of coloured paint. 
The result consists in the simplification of the 
production process. 
 

  Claims: 4 
* 

*     * 
(54) Способ получения стеклянной декора-

тивно-облицовочной плитки 
(57) Изобретение относится к производству 

облицовочных материалов на основе стек-
ла, в частности к способу получения деко-
ративно-облицовочной плитки из стекла.  
Способ, согласно изобретению, включает 
укладку на под печи слоя термостойкой 
каолиновой пудры, на который наносят 
трафаретный рисунок или рельеф, укладку 
заготовки плитки из прозрачного стекла, 
затем термообработку при температуре 
800…1000оС в течение 5…30 мин, после 
чего на оборотную сторону плитки наносят 
два слоя цветной краски. 
Результат состоит в упрощении способа 
производства. 
 

 П. формулы: 4 
 
 
(11) 3604 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  C10J 3/30 (2006.01) 
                         C10J 3/50 (2006.01) 
                         C10B 31/00 (2006.01) 
                         C10J 3/00 (2006.01) 
                         F23G 5/00 (2006.01) 
                         F23G 5/44 (2006.01) 
                         F23G 7/00 (2006.01) 
                         F23K 3/06 (2006.01) 
                         F23K 3/16 (2006.01) 
(21) a 2006 0021 
(22) 2005.12.30 
(71)(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "MITKAN" SRL, 

MD 

(72)  DINTOV Valerii, MD 
(54) Dispozitiv de încărcare a instalaţiei pentru 

prelucrarea materiei prime ce conţine car-
bon 

(57) Invenţia se referă la dispozitivele de încărcare 
a instalaţiilor pentru prelucrarea materiei pri-
me ce conţine carbon, de exemplu, a genera-
toarelor de gaze, cazane, cuptoarelor, şi poa-
te fi utilizată în domeniile chimiei, combustibili-
lor şi energetic. 
Dispozitivul de încărcare a instalaţiei pentru 
prelucrarea materiei prime ce conţine carbon 
include o cameră ermetică cu guri de admisi-
une (11) şi evacuare (4) fixată pe o instalaţie 
(3). Camera ermetică este executată în formă 
de două tambure coaxiale (1, 2), montate ori-
zontal sau înclinat. Tamburul  exterior (1) este 
fixat rigid pe instalaţie (3), iar pe pereţii frontali 
ai tamburului interior (2) sunt fixate fusuri (5), 
prin care tamburul interior (2) este instalat pe 
suporturi (6) şi unit cu un mecanism de rotire. 
Pe tamburul exterior (1), de-a lungul genera-
toarelor sunt executate două guri de admisiu-
ne (11) şi de evacuare (4), iar pe tamburul in-
terior (2) – o gură. Lungimea arcului gurii de 
admisiune (11) a tamburului exterior (1) de-
păşeşte lungimea arcului gurii tamburului in-
terior (2). Pe marginile gurii de admisiune (11) 
a tamburului exterior (1) şi gurii tamburului in-
terior (2) sunt fixate garnituri (10, 12), care 
etanşează ermetic distanţa dintre tambure. 
Garnitura (12) fixată pe tamburul interior (2) 
poate fi executată din material elastic sau 
poate fi unită cu arcuri. Pe suprafaţa laterală a 
tamburului exterior (1) este fixat un niplu de 
evacuare a gazului, care comunică cu camera 
instalaţiei (3). Pe tamburul exterior (1) poate fi 
fixat un capac, care etanşează gura de admi-
siune. 
 

  Revendicări: 5 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Loading device of the carboniferous raw 
material processing plant 

(57) The invention relates to the loading devices of 
the carboniferous raw material processing 
plants, for example, of the gas generators, 
boilers, furnaces, and can be used in the 
chemical, fuel and power fields. 
The loading device of the carboniferous raw 
material processing plant includes a hermetic 
chamber with inlet (11) and outlet (4) ports 
fixed onto a plant (3). The hermetic chamber 
is made in the form of two coaxial drums (1, 
2), installed horizontally or inclined. The ex-
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ternal drum (1) is rigidly fixed onto the plant 
(3) and onto  the frontal walls of the internal 
drum (2) there are installed the journals (5), 
by  which the internal drum (2) is fixed to the 
supports (6) and equipped with a rotation 
mechanism. Onto the external drum (1), along 
the generating lines there are made two inlet 
(11) and outlet (4) ports, and onto the internal 
drum (2) – a port. The length of the arc of the 
inlet port (11) of the external drum (1) ex-
ceeds the length of the arc of the internal 
drum (2). Onto the edges of the inlet port (11) 
of the external drum (1) and of the port of the 
internal drum (2) there are fixed seals (10, 
12), each of which hermetically seals the in-
terdrum space. The seal (12) fixed onto the 
internal drum (2) may be made of elastic ma-
terial or joined by shock-absorbing springs. 
Onto the lateral surface of the external drum 
(1) it is fixed a gas-outlet pipe, communicating 
with the hermetic chamber of the plant (3). 
Onto the external drum (1) there may be fixed 
a cover, hermetically sealing the inlet port. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Загрузочное устройство установки для 
переработки углеродсодержащего сы-
рья 

 42 

(57) Изобретение относится к загрузочным уст-
ройствам установок для переработки угле-
родосодержащего сырья, например, газо-
генераторов, котлов, печей, и может быть 
использовано в химической, топливной и 
энергетической областях. 
Загрузочное устройство установки для пе-
реработки углеродосодержащего сырья 
включает закрепленную на установке (3) 
герметичную камеру с впускным (11) и вы-
пускным (4) отверстиями. Герметичная ка-
мера выполнена в виде двух коаксиальных 
барабанов (1, 2), установленных горизон-
тально или наклонно. Наружный барабан 
(1) закреплен неподвижно на установке (3), 
а на торцевых стенках внутреннего бара-
бана (2) установлены цапфы (5), с помо-
щью которых внутренний барабан (2) кре-
пится на опорах (6) и соединен с механиз-
мом вращения. На наружном барабане (1), 
вдоль образующих выполнены два отвер-
стия, впускное (11) и выпускное (4), а на 
внутреннем барабане (2) - одно отверстие. 
Длина дуги впускного отверстия (11) на-
ружного барабана (1) превышает длину ду-
ги внутреннего барабана (2). По краям впу-

скного отверстия (11) наружного барабана 
(1) и отверстия внутреннего барабана (2) 
зафиксированы уплотнения (10, 12), каж-
дое из которых герметично уплотняет 
межбарабанный зазор. Уплотнение (12), 
закрепленное на внутреннем барабане (2), 
может быть выполнено из упругого мате-
риала или связано через амортизирующие 
пружины. На боковой поверхности наруж-
ного барабана (1) закреплен газоотводя-
щий патрубок, сообщающийся с камерой 
установки (3). На наружном барабане (1) 
может быть закреплена крышка, которая 
герметизирует впускное отверстие. 
 
П. формулы: 5 
Фиг.: 3 
 

 
  
 
 
(11) 3605 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C12N 1/14 (2006.01) 
                         A01G 1/04 (2006.01) 
(21) a 2007 0098 
(22) 2007.04.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIO-

TEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

(72)  STEPANOV Vitalie, MD; CHIRIAC Tatiana, 
MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD 

(54) Mediu nutritiv pentru cultivarea submersă 
a tulpinii Pleurotus ostreatus CNMN-FB-02 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 
la medii nutritive pentru cultivarea submersă a 
tulpinii Pleurotus ostreatus CNMN-FB-02 – 
producătoare de biomasă fungică şi enzime şi 
poate fi aplicată în industria alimentară. 
Mediul nutritiv propus include, g/L:  
făină de soia                                    4,5…5,5 
făină de porumb                           18,5…20,5 
extract de Spirulina platensis       0,23…0,93 
apă potabilă                               până la 1 L. 
   
Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Nutrient medium for deep cultivation of 
Pleurotus ostreatus CNMN-FB-02 strain 

(57) The invention refers to biotechnology, namely 
to the nutrient media for deep cultivation of 
Pleurotus ostreatus CNM-N-FB-02 strain − 
producer of fungous biomass and enzymes 
and can be used in the food industry. 
The proposed nutrient medium includes, g/L: 

  soya flour       4,5…5,5 
  corn flour   18,5…20,5 
  extract of Spirulina platensis  0,23…0,93 
  potable water     up to 1 L. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Питательная среда для глубинного 

культивирования штамма Pleurotus 
ostreatus CNMN-FB-02 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, а 
именно к питательным средам для глубин-
ного культивирования штамма Pleurotus 
ostreatus CNMN-FB-02 – продуцента гриб-
ной биомассы и энзимов и может быть ис-
пользовано в пищевой промышленности. 
Предложенная питательная среда включа-
ет, (г/л):  
соевую муку                      4,5…5,5 
кукурузную муку                 18,5…20,5 
экстракт Spirulina platensis           0,23…0,93 
питьевую воду                        до 1 л. 
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3606 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C25F 1/08 (2006.01) 
                         C25F 5/00 (2006.01) 
                         B23K 1/20 (2006.01) 
(21) a 2007 0052 
(22) 2007.02.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Ana-

tolii, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; AGAFII 
Vasile, MD 

(54) Procedeu de activare a suprafeţei aliajelor 
dure cu conţinut de wolfram pentru lipire 
la temperatură joasă (variante) 

(57) Invenţia se referă la  procedee de activare a 
aliajelor, în particular la procedee de activare 
a suprafeţei aliajelor dure cu conţinut de wol-
fram pentru lipire la temperatură joasă.        
Procedeul, conform primei variante, include 
activarea electrochimică a suprafeţei aliajului 
cu un electrolit, ce conţine, g/l:  
NaOH                      25…200 
NaNO3                     25…200 

la o  densitate a curentului electric de 1…100 
А/dm2 şi temperatura de 20…25°С. 
Procedeul, conform variantei a doua, include 
activarea electrochimică termică a suprafeţei 
aliajului cu un electrolit, ce conţine, g/l:  
NH4Cl                      100 
NH4OH                      50   
la tensiunea pe electrozi de 150…220V, den-
sitatea curentului electric de 1…2 А/dм2 şi 
temperatura anodului de 750°С. 
Procedeul, conform variantei a treia, include 
activarea electrochimică termică a suprafeţei 
aliajului cu un electrolit, ce conţine, g/l:  
NH4Cl                      110 
NH4NO3                   110   
la tensiunea pe electrozi de  150…220V, den-
sitatea curentului electric de 1…2 А/dм2 şi 
temperatura anodului de 750°С. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Process for activating the tungsten-
containing hard alloys surfaces for low-
temperature brazing (variants) 

(57)  The invention relates to the alloy activation 
processes, in particular to processes for acti-
vating the tungsten-containing hard alloys sur-
faces for low-temperature brazing. 
The process, according to the first variant, in-
cludes the electrochemical activation of the al-
loy surface with an electrolyte, containing, g/l: 
 NaOH 25…200 
 NaNO3 25…200 
at an electric current density of 1…100 A/dm2 
and the temperature of 20…25°C. 
The process, according to the second variant, 
includes the electrochemical thermal activa-
tion of the alloy surface with an electrolyte, 
containing, g/l: 
 NH4Cl 100 
 NH4OH   50 
at the electrode voltage of 150…220V, the 
electric current density of 1…2 A/dm2 and the 
anode temperature of 750°C. 
The process, according to the third variant, 
includes the electrochemical thermal activa-
tion of the alloy surface with an electrolyte, 
containing, g/l: 
 NH4Cl 110 
 NH4NO3 110 
at the electrode voltage of 150…220V, the 
electric current density of 1…2 A/dm2 and the 
anode temperature of 750°C. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 
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(54) Способ активации поверхности вольф-
рамсодержащих твердых сплавов для 
низкотемпературной пайки (варианты) 

(57)    Изобретение относится к способам актива-
ции сплавов, в частности к способам акти-
вации поверхности вольфрамсодержащих 
твердых сплавов для низкотемпературной 
пайки. 
Способ, согласно первому варианту, вклю-
чает электрохимическую активацию по-
верхности сплава электролитом, содержа-
щим в г/л: 
NaOH                      25…200 
NaNO3                     25…200 
при плотности электрического тока 1…100 
А/дм2 и температуре 20…25°С. 
Способ, согласно второму варианту, вклю-
чает электрохимическую термическую ак-
тивацию поверхности сплава электроли-
том, содержащим в г/л: 
NH4Cl                      100 
NH4OH                    50   
при напряжении на электродах 150…220 В, 
плотности электрического тока 1…2 А/дм2 
и температуре анода 750°С. 
Способ, согласно третьему варианту, 
включает электрохимическую термическую 
активацию поверхности сплава электроли-
том, содержащим в г/л: 
NH4Cl                      110 
NH4NO3                   110   
при напряжении на электродах 150…220 В, 
плотности электрического тока 1…2 А/дм2 
и температуре анода 750°С. 
 

 П. формулы: 3 
 
 
(11) 3607 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  H02P 9/46 (2006.01) 
                         F03D 11/00 (2006.01) 
                         F03B 13/10 (2006.01) 
                         F03C 5/00 (2006.01) 
(21) a 2005 0317 
(22) 2005.10.31 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD 
(54) Stabilizator de tensiune a generatorului 

asincron cu turaţie mică 
(57) Invenţia se referă la electrotehnică şi energe-

tică, şi poate fi utilizată în instalaţii eoliene sau 
hidraulice de transformare a energiei fluxului 
vântului şi, respectiv, a energiei cinetice fluxu-
lui apei în energie electrică pentru stabilizarea 

tensiunii de ieşire a generatorului asincron cu 
două înfăşurări. 
Stabilizatorul de tensiune a generatorului 
asincron cu turaţie mică conţine două înfăşu-
rări ale statorului generatorului, cea de lucru 
(1) şi cea de excitaţie (2), conectate în sche-
mă de autotransformator, două baterii de 
condensatoare (3, 5) unite în paralel şi conec-
tate la înfăşurarea de excitaţie (2), chei elec-
tronice (6) de comutare, un traductor de ten-
siune (9) pentru a dirija un releu (10) şi una 
dintre bateriile de condensatoare (5) şi un al 
doilea traductor de tensiune (8) unit în paralel 
cu primul. Cheile electronice (6) de comutare 
sunt conectate între bornele de ieşire ale în-
făşurării de excitaţie (2) unor impedanţe (7), 
care sunt conectate la nulul înfăşurării de lu-
cru (1), iar ieşirile celui de-al doilea traductor 
de tensiune (8) sunt conectate la circuitele de 
dirijare ale cheilor electronice (6) de comuta-
re. Bucla histerezis a celui de-al doilea traduc-
torului de tensiune (8) este mai mică decât 
bucla histerezis a primului traductor de tensi-
une (9).      

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Voltage stabilizer of the induction slow-
speed generator 

(57) The invention relates to the field of electrical 
engineering and power engineering and can 
be used in the wind and hydraulic units for 
wind stream and respectively water flow ki-
netic energy conversion into electric energy 
for stabilizing the output voltage of the induc-
tion slow-speed generator with two windings. 
The voltage stabilizer of the induction slow-
speed generator includes two windings of the 
generator stator, the working one (1) and the 
excitation one (2), connected in the autotrans-
former scheme, two capacitor banks (3, 5), 
connected in parallel and attached to the exci-
tation winding (2), electronic commutation 
switches (6), a voltage sensor (9) for control-
ling the relay (10) and one of the capacitor 
banks (5) and a second voltage sensor (8) 
connected in parallel to the first one. The 
electronic commutation switches (6) are con-
nected between the output terminals of the 
excitation winding (2) and the impedances (7), 
connected to the null of the working winding 
(1), and the outputs of the second voltage 
sensor (8) are connected to the electronic 
commutation switches (6) control circuits. The 
hysteresis loop of the second voltage sensor 
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(8) is smaller than the hysteresis loop of the 
first voltage sensor (9).  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Стабилизатор напряжения асинхронно-
го низкооборотного генератора 

(57) Изобретение относится к области электро-
техники и энергетики и может быть исполь-
зовано в ветроагрегатах или гидроагрега-
тах для преобразования энергии потока 
ветра и соответственно кинетической энер-
гии потока воды в электрическую энергию 
для стабилизации выходного напряжения 
асинхронного низкооборотного генератора 
с двумя обмотками.  
Стабилизатор напряжения асинхронного 
низкооборотного генератора включает две 
обмотки статора генератора, рабочую (1) и 
возбуждения (2), подключенные по схеме 
автотрансформатора, две конденсаторные 
батареи (3, 5), соединенные параллельно 
и подключенные к обмотке возбуждения 
(2), электронные ключи (6) коммутации, 
датчик напряжения (9) для управления ре-
ле (10) и конденсаторной батареей (5) и 
подключенный параллельно к первому 
второй датчик напряжения (8). Электрон-
ные ключи (6) коммутации подключены 
между выходными клеммами обмотки воз-
буждения (2) и импедансами (7), которые 
подключены к нулю рабочей обмотки (1), а 
выходы второго датчика напряжения (8) 
подключены к схемам управления элек-
тронными ключами (6) коммутации. Петля 
гистерезиса второго датчика напряжения 
(8) меньше чем петля гистерезиса первого 
датчика напряжения (9). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
 

 
  
 

(11) 3608 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  H05K 11/02 (2008.01) 
                         H03G 3/34 (2006.01) 
(21) a 2004 0141 
(22) 2004.06.02 
(71)(72)(73) COVALENCO Ion, MD 
(54) Metodă şi sistem de comutare a unui canal 

audio în aparatele audio pentru vehicule 
(57) Invenţia se referă la echipamentul autovehicu-

lelor şi poate fi utilizată în sistemele lor audio. 
Metoda de comutare a unui canal audio în 
aparatele audio pentru vehicule constă în 
aceea că blocarea şi deblocarea canalului 
audio se efectuează în funcţie de viteza de 
mişcare a vehiculului, dirijate de un micropro-
cesor. Blocarea şi deblocarea canalului audio 
se efectuează la valori prestabilite ale vitezei 
de mişcare a vehiculului, iar canalul audio es-
te menţinut în stare deblocată în intervalul de 
valori V1 şi V2, unde 0≤V1≤V2. 
Sistemul de comutare a unui canal audio în 
aparatele audio pentru vehicule include, unite 
consecutiv, o sursă de semnal audio (4), un 
comutator (2), un amplificator (5) şi un difuzor 
(6), totodată comutatorul (2) este dirijat de un 
microprocesor (1), care este unit cu un tra-
ductor al vitezei de mişcare a vehiculului (3). 
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method and system for audio channel 
sound switching in the audio apparatuses 
for vehicles 

(57) The invention relates to the vehicle equipment 
and may be used in their audio systems. 
The method for audio channel sound switch-
ing in the audio apparatuses for vehicles con-
sists in that blocking and unblocking of the 
audio channel are carried out depending on 
the traverse speed of the vehicle, controlled 
by a microprocessor. Blocking and unblocking 
of the audio channel are carried out at prede-
termined values of the traverse speed of the 
vehicle, and the audio channel is maintained 
in unblocked state in the limit of values V1 and 
V2, where 0≤V1≤V2. 
The system for audio channel sound switch-
ing in the audio apparatuses for vehicles 
comprises, connected in series, an audio sig-
nal source (4), a switch (2), an amplifier (5) 
and a loud speaker (6), at the same time the 
switch (2) is controlled by a microprocessor 
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рованном состоянии в интервале  значений 
V1 и V2, где 0≤V1≤V2. 

(1), connected to a vehicle traverse speed 
transducer (3). 

Система для коммутации звука аудиокана-
ла в аудиоаппаратах для автомобилей со-
держит последовательно соединенные ис-
точник аудиосигнала (4), коммутатор (2), 
усилитель (5) и динамик (6), при этом ком-
мутатор (2) управляется микропроцессо-
ром (1), который соединен с датчиком ско-
рости движения автомобиля (3). 

 
Claims: 2 
Fig.: 1 
   

* 
*     * 

(54) Метод и система для коммутации звука 
аудиоканала в аудиоаппаратах для ав-
томобилей   

П. формулы: 2 (57) Изобретение относится к оборудованию 
автомобилей и может быть использовано в 
их аудиосистемах. 

Фиг.: 1 
 

 

Метод для коммутации звука аудиоканала 
в аудиоаппаратах для автомобилей состо-
ит в том, что управляемые микропроцес-
сором блокирование и разблокирование 
аудиоканала осуществляется в зависимо-
сти от скорости движения автомобиля. 
Блокирование и разблокирование аудио-
канала осуществляется при установленных 
значениях скорости движения автомобиля, 
а аудиоканал поддерживается в разблоки- 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2008.04.30 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de  
clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care  

a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 
OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13) 
Cod 

ST. 16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. depozit (22) Data depozit (45) Nr. BOPI 

1 MD 3391 G2 A01G 7/00 (2006.01) 
A01C 1/00 (2006.01) 
A01N 55/02 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

a 2007 0086 2007.03.27 9/2007 

2 MD 3394 G2 A61B 5/00 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 
G01N 33/487 (2006.01) 

a 2007 0002 2007.01.09 9/2007 

3 MD 3395 G2 A61B 10/00 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 

a 2006 0166 2006.06.21 9/2007 

4 MD 3396 G2 A61B 17/00 (2006.01) 
A61B 17/56 (2006.01) 

a 2006 0305 2006.12.29 9/2007 

5 MD 3397 G2 A61B 17/00 (2006.01) 
A61B 17/56 (2006.01) 

a 2006 0306 2006.12.29 9/2007 

6 MD 3400 G2 B01J 37/02 (2006.01) 
B01J 21/02 (2006.01) 
B01J 21/06 (2006.01) 
B01J 23/04 (2006.01) 
B01J 23/08 (2006.01) 
 B01J 23/75 (2006.01) 
B01J 23/755 (2006.01) 
B01J 23/825 (2006.01) 
B01J 23/882 (2006.01) 
B01J 23/883 (2006.01) 
C02F 1/32 (2006.01) 

a 2006 0090 2006.03.22 9/2007 

7 MD 3401 G2 C02F 1/00 (2006.01) 
C02F 3/00 (2006.01) 
G01F 11/44 (2006.01) 

a 2006 0055 2006.02.17 9/2007 

8 MD 3402 G2 C05F 3/00 (2006.01) 
C05F 5/00 (2006.01) 
B09B 3/00 (2006.01) 
B03D 1/02 (2006.01) 
C01B 3/12 (2006.01) 

a 2007 0008 2007.01.17 9/2007 

9 MD 3403 G2 C25B 9/00 (2006.01) 
C25B 1/10 (2006.01) 
C25B 11/06 (2006.01) 
H01L 31/00 (2006.01) 
H01L 31/0264 (2006.01) 
B01J 19/12 (2006.01) 

a 2007 0019 2007.01.26 9/2007 

10 MD 3404 G2 C30B 29/26 (2006.01) 
C30B 28/04 (2006.01) 
C30B 29/24 (2006.01) 
B82B 3/00 (2006.01) 
C01G 9/02 (2006.01) 
C01G 15/00 (2006.01) 

a 2006 0267 2006.11.30 9/2007 
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /

Сорта растений

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

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

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soiuri de plante sunt eliberate de AGEPI şi certifică
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil.

Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant în proprietatea
industrială, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 17 din Lege.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным.

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

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

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на сорта растений, о сортах растений, по
которым приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.



50

MD - BOPI 5/2008 PLANT VARIETIES

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
Applications on Plant Variety Patents
Заявки на патенты на сорта растений

BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов

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

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

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

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

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă

Annulment of Plant Variety Patent
Аннулирование патентов на сорта растений

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

MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă

Renunciation to the Plant Variety Patent
Отказ от патента на сорт растения

HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă
Revalidation of the Plant Variety Patent

Восстановление патента на сорт растения

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

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

CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF INFORMATION CONCERNING PLANT VARIETIES
MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE

WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă /
Applications for plant variety patent /
Заявки на патент на сорт растения

Nr. 
crt. 

Nr. cererii/   
Data depozit  

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea populară 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă  
a soiului 

No. Application 
number/  
Filing date  

a. Applicant  
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи  

а. Заявитель  
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

1 2 3 4 5  
1 v 2008 0001 /  

2008.02.19 
a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECŢIA", MD  
 
b. CRIVCEANSCHI Victor, 
MD; ROJCO Valentina, MD; 
MATVEICIUC Elena, MD; 
MIHAI Veaceslav, MD; 
PÎSLARI Iurii, MD; 
HROPOTINSCHI Petru, MD; 
BOTEZATU Mihail, MD  

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

BARACUDA 

2 v 2008 0002 /  
2008.02.27 

a. CARAIVANOV Gheorghii, 
MD  
 
b. CARAIVANOV Gheorghii, 
MD  

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG522 

3 v 2008 0003 /  
2008.02.27 

a. CARAIVANOV Gheorghii, 
MD  
 
b. CARAIVANOV Gheorghii, 
MD  

PORUMB  
(Zea mays L.) 
 
Maize  
(Zea mays L.) 
 
Кукуруза  
(Zea mays L.) 

KG232 

4 v 2008 0004 /  
2008.02.27 

a. INSTITUTUL DE 
POMICULTURĂ, MD  
 
b. BUCARCIUC Victor, MD; 
FISCHER Christa, DE  

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

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

Nr. 
crt. 
 

Nr. cererii/   
Data depozit  

Denumirea populară 
(Taxonul botanic) 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea  
soiului 

Numărul de 
brevet/ Data 
acordării 

No. Application 
number/   
Filing date  

Common name 
(Botanical taxon) 

a.  Holder 
b. Breeder 

Variety 
denomination 
 

Patent 
number /Date of 
granting 

№  
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

а. Патентообладатель 
Селекционер  

Наименование 
сорта 

Номер 
патента/Дата 
публикации 
решения о 
выдаче 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2003 0054 / 

2003.06.30 
ORZ DE TOAMNĂ 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Winter barley 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Озимый ячмень 
(Hordeum vulgare L.) 

a. ÎNTREPRINDEREA 
DE STAT, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", 
MD 
 
b. LITOVCENCO Ina,  
UA; UNTILĂ Ilie, MD; 
CHIŞCA Maria, MD 

MUGUREL 24 / 2008.05.31 

2  v 2003 0065 
/ 2003.06.30 

ORZ DE PRIMĂVARĂ 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Spring barley 
(Hordeum vulgare L.) 
 
Яровой ячмень 
(Hordeum vulgare L.) 

a. ÎNTREPRINDEREA 
DE STAT, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE 
DE CÂMP "SELECŢIA", 
MD 
 
b. COVALISCHI Ivan, 
MD; UNTILĂ Ilie, MD; 
STAVĂR Lidia, MD; 
RUSU Vasile, MD 

SONOR 25 / 2008.05.31 

3 v 2003 0076 / 
2003.07.25 

GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.) 
 
Winter wheat (Triticum 
aestivum L.) 
 
Пшеница озимая 
(Triticum aestivum L.) 
 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 
 
b. BUIUCLI Petru, MD; 
VEVERIŢĂ Efimia,MD; 
JACOTĂ Anatol, MD; 
ROTARU Silvia, MD; 
GORE Andrei, MD; 
CHIRTOACA Ilie, MD; 
LEATAMBORG Svetlana, 
MD 

MOLDOVA 5 26 / 2008.05.31 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL

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

(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat

Number of registered utility model
Номер зарегистрированной полезной  модели

(12) Denumirea tipului de document

Denomination of the type of document

Наименование типа документа

(13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16
Код вида документа в соответствии со стандартом ST. 16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului

Information on the correction of the application/certificate

Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство

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

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

Установленная дата истечения возобновления

(21) Numărul depozitului

Number of the application
Номер заявки

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

(23) Data priorităţii de expoziţie

Date of exhibition priority

Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

Number of the priority application

Номер, присвоенный приоритетной заявке

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

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

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

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

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

(47) Data eliberării certificatului

Date of issuance of certificate
Дата  выдачи  свидетельства

(48) Data publicării cererii/certificatului corectat

Date of publishing the corrected application/certificate
Дата публикации заявки/свидетельства

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

(54) Titlul modelului de utilitate

Title of the utility model

Название полезной модели

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents

Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

Abstract or claims

Реферат или формула

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Имя автора (авторов), код страны SТ. 3 ВОИС



UTILITY MODELSMD - BOPI 5/2008

56

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

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

Имя владельца регистрации, код страны SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială

Name of the representative in industrial property

Имя представителя в области промышленной собственности

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

Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

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

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

Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

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

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

Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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

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

C – CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И  МЕТАЛЛУРГИЯ

D – TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ  И БУМАГА

E – CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

G – FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H – ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU  IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI DE  UTILITATE

CONFORM  NORMEI  ST. 16

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

WITH THE  STANDARD  ST. 16

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– свидетельство о регистрации полезной модели с изменениями или исправлениями библио-
графических данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул,
включенных в титульный лист документа
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Y9  – certificat de înregistrare a modelului de utilitate, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADING OF INFORMATION CONCERNING
UTILITY MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

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

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

FF4K Modele de utilitate înregistrate
Registered utility models
Зарегистрированные полезные модели

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

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
List of renewal utility models
Перечень продленных полезных моделей
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FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

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

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

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

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

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

предусмотренных Временным положением об охране промышленной собственности в Республике
Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
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(11) 174 (13) W1
(51) Int. Cl.:  A61B 17/3211 (2006.01)
                          C22C 14/00 (2006.01)
                          C22C 19/03 (2006.01)
(21) u 2008 0004
(22) 2008.01.15
(71)(73) MEREUŢĂ Ion, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; MUNTEANU Liuba, MD;

ŢURCAN Stela, MD; GAŢCAN Ştefan, MD;
HARŞTEA Diana, MD

(54) Bisturiu
(57) Modelul de utilitate se referă la tehnica medi-

cală, în special la bisturiuri.
Esenţa modelului de utilitate constă în aceea
că bisturiul este executat din aliaj de nichel-ti-
tan şi include un mâner (1) cu gât (2) şi lamă
(3) executată în formă de romb. Pe marginea
superioară a bisturiului este fixată rigid o mină
(5) gradată metric, cu colorant antiseptic pentru
marcare şi închisă prin filet cu un capac (8).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Scalpel
(57) The utility model refers to the medical engineer-

ing, in particular to scalpels.
Summary of the utility model consists in that the
scalpel is made of nichel-titanium alloy and in-
cludes a handle (1) with neck (2) and blade (3)
made in the form of rhombus. On the upper
edge of the scalpel there is fixed a metrically
graduated ball writing rod (5), with antiseptic
colorant for marking and closed by means of
thread with a cover (8).

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Скальпель
(57) Полезная модель относится к медицинской

технике, в частности к скальпелям.
Сущность полезной модели состоит в том,
что скальпель  изготовлен из сплава никель-
титана и включает ручку (1) c шейкой (2) и
лезвие (3), выполненное в форме ромба. На
верхнем краю скальпеля жестко зафик-
сирован шариковый пишущий стержень (5),
метрически градуированный, с антисеп-

тическим красителем для маркировки и
закрытый крышкой (8) посредством  резьбы.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 175 (13)  W1
(51)  Int. Cl.:  A61N 1/10 (2006.01)
                           A61N 1/20 (2006.01)
(21) u 2007 0025
(22) 2007.11.20
(71)(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ “PRO-MEDVITA”

S.R.L., MD
(72) TRIFOI Victor, MD; STATI Gabriel, MD
(74) GLAZACEVA Galina
(54) Instalaţie pentru tratament cu câmp elec-

trostatic
(57) Modelul de utilitate se referă la tehnica

medicală, în special la dispozitivele fizio-
terapeutice.
Esenţa modelului de utilitate constă în aceea
că instalaţ ia pentru tratament cu câmp
electrostatic include o cabină (1) izolată
electric, acoperită din exterior cu un strat
metalic (3) şi instalată orizontal, dotată cu uşă
(6), generator de curent (9) de tensiune înaltă
amplasat într-un corp izolat electric în afara
cabinei (1), un electrod (10) care contactează
cu pacientul în interiorul cabinei (1), unit cu
polul negativ al generatorului (9), iar polul
pozitiv este legat la pământ, un suport (4)
executat în formă de saltea, amplasat de-a
lungul cabinei (1).
Rezultatul constă în sporirea gradului de
siguranţă şi confort al procesului terapeutic,
precum şi în lărgirea posibilităţilor funcţionale
ale instalaţiei.

Revendicări: 3
Figuri: 1

*

*     *
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(54) Installation for electrostatic field treatment
(57) The utility model relates to the medical engi-

neering, in particular to devices for physical
therapy.
Summary of the utility model consists in that
the installation for electrostatic field treatment
includes an electrically isolated cabin (1) cov-
ered on the outside with a metal layer (3) and
installed horizontally, equipped with door (6),
high-voltage current generator, placed into an
electrically isolated body outside the cabin (1),
an electrode (10) contacting with the patient
inside the cabin (1), connected with the nega-
tive pole of the generator (9), and the positive
pole is grounded, a support (4) made in the
form of mattress, placed along the cabin (1).
The result consists in increasing the degree
of safety and comfort of the therapeutic pro-
cess, as well as in enlarging the functional
possibilities of the installation.

Claims: 3
Fig.: 1

*

*     *

(54) Установка для лечения электростати-
ческим полем

(57) Полезная модель относится к медицинской
технике, в частности к физиотерапев-
тическим устройствам.
Сущность полезной модели состоит в том,
что установка для лечения электроста-
тическим полем включает электрически
изолированную кабину (1), покрытую сна-
ружи металлическим слоем (3), устано-
вленную  горизонтально  и  снабженную
дверью (6), генератор тока (9) высокого
напряжения, размещенный в электрически
изолированном корпусе за пределами
кабины (1), электрод (10), контактирующий
с пациентом внутри кабины (1), соединен-
ный  с отрицательным полюсом генератора
(9), а положительный  полюс  заземлен,
опору (4), выполненную в виде матраса,
распо-ложенную вдоль кабины (1).
Результат состоит в повышении степени
безопасности и комфортности лечебного
процесса, а также в расширении функцио-
нальных возможностей установки.

П. формулы: 3
Фиг.: 1

(11) 176 (13) Y2
(51) Int. Cl.:  E03B 1/00 (2006.01)
                           E03B 3/06 (2006.01)
                           E03B 7/04 (2006.01)
                           E03B 11/00 (2006.01)
(21) u 2007 0003
(22) 2007.05.15
(31) a 2006 0225
(32) 2006.09.12
(33) MD
(71)(72)(73) ACHIMOV Victor, MD
(54) Sistem pentru asigurarea alimentării con-

sumatorului cu apă potabilă ecologic pură
(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul alimen-

tării consumatorului cu apă potabilă, şi anume la
un sistem pentru asigurarea  alimentării  con-
sumatorului cu apă potabilă ecologic pură.
Sistemul, conform modelului de utilitate, in-
clude un nod al prizei de apă, un robinet de
reglare, un bloc de tratare a apei, un rezervor
intermediar şi un rezervor-distribuitor mobil
termoizolat care se închide ermetic.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) System for consumer water supply with eco-
logically pure potable water

(57) The utility model relates to the field of con-
sumer potable water supply, namely to a sys-
tem for consumer water supply with ecologi-
cally pure potable water.
The system, according to the utility model, in-
cludes a water supply point assemblage, a
water treatment unit, an intermediate capacity
and a mobile-distributing heat-insulated her-
metically sealing capacity.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *
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(54) Система  для обеспечения водоснабжения
по-требителя питьевой экологически
чистой водой

(57) Полезная модель относится к области
снабжения потребителя питьевой водой, а
именно к системе для обеспечения водо-
снабжения потребителя питьевой  эко-
логически чистой водой.
Система, согласно полезной модели, вклю-
чает узел водозабора, регулировочный
кран, блок обработки воды, промежуточную
емкость  и  герметично закрывающуюся,
термоизолированную передвижную раз-
даточную емкость.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 177 (13) W1
(51) Int. Cl.:  E04F 19/04 (2006.01)
(21) u 2008 0002
(22) 2007.10.29
(31) W-116854
(32) 2007.06.19
(33) PL
(71)(73) MARBET SPOLKA Z.O.O., PL
(72) GIELMUDA Piotr, PL; MATUSIAK Janusz, PL;

JEDRZEJCZAK Tadeusz, PL
(74) GLAZUNOV Nicolai
(54) Plintă
(57) Modelul de utilitate se referă la construcţie, în

special la plinte pentru camuflarea rostului
dintre pardoseală şi perete.
Plinta constă dintr-o parte exterioară de
camuflare (1) şi una interioară de montare (2),
unite printr-un zăvor şi având la capăt margini
elastice (11). Noutatea constă în aceea că
plinta este executată în forma unei construcţii,
în care partea exterioară de camuflare (1) este
unită detaşabil de partea interioară de montare
(2) a plintei, care este executată în formă de
două grinde cu profil în U, una din ele fiind
executată cu suprafaţa posterioară (3) con-
vexă. Capătul (4) umeraşului comun al am-
belor grinde cu profil în U, striat pe suprafaţa
de lucru, reprezintă un zăvor, cuibul (5) căruia
este plasat pe suprafaţa interioară a părţii
exterioare de camuflare (1). Umeraşul  inferior
(6) al părţii interioare de montare (2) este dotat
la capăt cu un cuib de ajustare (7) cu umeraşii
desfăcuţi. Capătul (8) umeraşului superior al
părţii interioare de montare (2) are o suprafaţă

de lucru striată, iar pe suprafaţa interioară a
părţii exterioare de camuflare (1), în partea
superioară şi cea inferioară, sunt executate
ieşiri (9, 10). Ieşirea inferioară (9) reprezentă
zăvorul cuibului de ajustare (7), iar ieşirea
superioară (10), cu un capăt striat convex pe
suprafaţa de lucru, reprezintă un cârlig, care se
uneşte cu capătul (8) umeraşului superior.
Grindele cu profil în U al părţii interioare de
montare (2) pot fi executate cu o suprafaţă
posterioară (12) netedă.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*

*     *

(54) Plinth
(57) The utility model relates to the construction,

namely to plinths meant for joint masking be-
tween the floor and the wall.
The plinth consists of an outer masking part
(1) and an inner erection part (2), joined by a
latch and ending in elastic ends (11). Novelty
consists in that the plinth is made in the form
of a construction, wherein the outer masking
part (1) is detachably joined with the inner erec-
tion part (2) of the plinth, made in the form of
two channel beams, one of which is made with
convex rear surface (3). The end (4) of the com-
mon shoulder of both channel beams, corru-
gated on the working surface, represents a
latch, the nest (5) of which is placed on the in-
ner surface of the outer masking part (1). The
lower shoulder (6) of the inner erection part (2)
is equipped at the end with an adjustable nest
(7) with open shoulders. The end (8) of the
upper shoulder of the inner erection part (2) is
made with corrugated working surface, and
onto the inner surface of the outer masking part
(1), in the upper and lower parts, there are made
outlets (9, 10). The lower outlet (9) represents
the latch of the adjustable nest (7) and the
upper outlet (10) with a corrugated convex end
on the working surface, represents a loop, con-
jugating to the end (8) of the upper shoulder.
The channel beams of the inner erection part (2)
may be made with a smooth rear surface (12).

Claims: 2
Fig.: 2

*

*     *
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(54)     Плинтус
(57) Полезная модель относится к строительству,

а именно к плинтусам, предназначенным
для маскировки соединения между полом
и стеной.
Плинтус состоит из внешней маскировочной
(1) и внутренней  монтажной  (2) частей,
соединенных защелкой и заканчивающихся
эластичными окончаниями (11). Новизна
состоит в том, что плинтус выполнен в форме
конструкции, в которой внешняя маски-
ровочная часть (1) соединена разъемно с
внутренней монтажной частью (2) плинтуса,
которая выполнена в форме двух швел-
леров, один из которых выполнен с изог-
нутой задней поверхностью (3). Конец (4)
общего плеча обоих швеллеров, рифленый
на рабочей поверхности , представляет
собой защелку, гнездо (5) которой распо-
ложено на внутренней поверхности внеш-
ней маскировочной части (1). Нижнее плечо
(6) внутренней монтажной части (2) снаб-
жено на конце регулируемым гнездом (7) с
разомкнутыми плечами. Конец (8) верхнего
плеча внутренней монтажной части (2)
выполнен с  рифленой рабочей поверх-
ностью, а на внутренней поверхности внеш-
ней маскировочной части (1), в верхней и
нижней частях, выполнены выводы (9, 10).
Нижний  вывод  (9) представляет собой
защелку регулируемого гнезда (7), а верхний
вывод (10) с рифленым изогнутым концом
на рабочей поверхности , представляет
собой крючок, соединяющийся с концом (8)
верхнего плеча.
Швеллеры внутренней монтажной части (2)
могут быть выполнены с гладкой задней
поверхностью (12).

П. формулы: 2
Фиг.: 2

(11) 178 (13) Y2
(51) Int. Cl.:  F16D 3/42 (2006.01)
(21) u 2008 0007
(22) 2008.02.22
(31) a 2005 0241
(32) 2005.08.22
(33) MD
(71)(72)(73) RASSOHIN Ion, MD
(54) Cuplaj cu articulaţie
(57) Modelul de utilitate se referă la industria

constructoare de maşini, în particular la
îmbinările articulate ce transmit cuplul motor.
Cuplajul cu articulaţie conţine două furci (1, 2),
pe capetele cărora sunt executate fusuri (3) ra-
diale cu guler (4), şi două discuri (7, 8), fixate
între ele cu şuruburi (11). În discurile fixate (7,
8) sunt executate găuri radiale (5) pe două axe
reciproc perpendiculare, în care sunt ampla-
sate fusurile (3) furcilor, şi o gaură pătrată
centrală, în care sunt amplasate gulerele (4)
fusurilor.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Articulated coupling
(57) The utility model relates to the mechanical

engineering, in particular to the articulated
joints transmitting the torque.
The articulated coupling comprises two forks
(1, 2), on the ends of which there are made
radial journals (3) with beads (4), and two disks
(7, 8), fixed between them by screws (11). Into
the fixed disks (7, 8) there are made radial
holes (5) onto two mutually perpendicular
axes, into which there are installed the journals
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(3) of the forks, and a central square hole,
wherein there are placed the beads (4) of the
journals.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Шарнирная муфта
(57) Полезная модель  относится к машино-

строению, в частности к шарнирным сое-
динениям, передающим крутящий момент.
Шарнирная муфта содержит две вилки (1, 2),
на концах которых выполнены радиальные
цапфы (3) с буртиками (4), и два диска (7, 8),
скрепленные между собой винтами (11). В
скрепленных дисках (7, 8) выполнены
радиальные отверстия (5) на двух взаимо-
перпендикулярных осях, в которых уста-
новлены цапфы (3) вилок, и центральное

квадратное отверстие, в  котором раз-
мещены буртики (4) цапф.

П. формулы: 1
Фиг.: 2
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ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de reînnoire,

indicii de clasificare conform CIB, numărul BOPI în care a fost publicată  hotărârea
de înregistrare a modelului de utilitate

Nr.  
crt. 

Cod  
ST. 3 
OMPI 

(16) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

reînnoire 

(51) Indici de 
clasificare 

(45) 
Nr. 

BOPI 
1 MD R75 u 2003 0005 2003.01.17 2008.01.17 B41F 17/06 (2006.01)  

B41J 2/315 (2006.01) 
B41J 2/32 (2006.01) 
B41J 2/325 (2006.01) 

5/2003 

2 MD R77 u 2003 0010 2003.03.12 2008.03.12 B41J 2/03 (2006.01) 
G01D 15/18 (2006.01) 

6/2003 

3 MD R84 u 2003 0015 2003.04.08 2008.04.08 A01D 46/00 (2006.01) 
B65D 19/04 (2006.01) 

11/2003 

4 RU R154 u 2005 0021 2003.04.08 2008.04.08 B65D 49/00 (2006.01) 
B65D 49/02 (2006.01) 

3/2007 

 

FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2008.04.30

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

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

Nr. 
crt. 

Cod ST. 
3 OMPI 

(11) Nr. 
certificat 

(13) Cod 
ST16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 MD 166 Z2 Int. Cl.: E04C 2/00 (2006.01) 
            E04C 2/30 (2006.01) 

u 2006 0018 2006.10.20 12/2007 
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IV 
Mărci / Trademarks 

m 
rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI în 

odul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din  
22 septembrie 1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din 
23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002, nr. 240-XV din 13.06.2003,  
nr. 469-XV din 21.11.2003, nr. 224-XV din 01.07.2004 şi nr. 205-XVI din 28.07.2005. 

P

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

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

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

 

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

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

T 

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

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

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

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS 

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul depozitului   

  Number of the application 

(220)  Data depozitului  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

  Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services 
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(526)  Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde dreptul exclusiv   

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului în proprietatea industrială       

  Name of the representative in industrial property 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

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

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

Î 

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

 

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

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

I 

Any person may oppose a registration of a trademark within the three months that follow the 
publication date of the notice concerning the application. 
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(210) 016846 
(220) 2005.04.28 
(730) Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 

Str. Ostafa nr. 7, MD-3112, Bălţi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
21   - sticlărie; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 19.07.01; 19.07.23; 26.04.08; 
26.11.25; 27.05.17. 

 
 
 
(210) 018622 
(220) 2006.01.26 
(730) AVIV-GROUP S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Ion Neculce nr. 19, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "MĂRUL", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: auriu. 
(511) NCL(8) 
29   - fructe conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-

ceţuri, compoturi; 
 

32   - ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice; bău-
turi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte prepa-
rate pentru fabricarea băuturilor; toate produ-
sele sus-menţionate cu conţinut sau/şi aromă 
de măr. 

 

(531) CFE(5) 05.07.13; 25.05.08. 
 
 
 
(210) 018767 
(220) 2006.02.15 
(730) RICOH COMPANY, LTD., JP 

3-6, 1-chome, Naka-Magome, Ohta-ku,  
Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

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

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; ma-
teriale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; produse chimice pentru 
utilizare în fotografie, multiplicare, copiere şi 
imprimare; developatoare, coloranţi, fixatori, 
fixatori foto, soluţii de fixare, sensibilizatori 
fotografici; materiale pentru developare; peli-
culă fotografică, hârtie fotografică, cerneluri 
pentru tipărit; hârtie copiatoare fotosensibiliza-
tă; materiale reprografice sensibilizate la lu-
mină, căldură şi presiune; hârtie, placă, peli-
culă, folie diazo sensibilizată; hârtie, placă, 
peliculă, folie electrostatic sensibilizată; hârtie, 
placă, peliculă, folie pentru tipar ofset; hârtie 
pentru fotocalchiere şi fotocopiere, benzi ter-
mice pentru tipar; pelicule pentru PPC (copia-
tor pentru hârtie netedă) sau OHP; pelicule 
TC (termocromice), panouri de ecrane LCD; 
lichid de curăţare a exfolierilor conţinând sub-
stanţă tensioactivă; 
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02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de  protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută, metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; produse pentru utilizare în 
fotografie, multiplicare, copiere şi imprimare; 
developatoare, coloranţi, fixatori, fixatori foto, 
cerneluri pentru tipar; cartuşe cu cerneluri 
(toner); cartuşe cu colorant pentru utilizare în 
maşinile de copiat, maşinile facsimile, maşini-
le de tipar şi imprimante; pigmenţi pentru ti-
par, cerneluri (toner) în cartuşe; colorant con-
ţinut în cartuşe; cerneluri conţinute în cartuşe; 
cerneluri; cerneluri conţinute în casete cu 
rulou; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre); instrumente, altele 
decât cele acţionate manual, pentru agricultu-
ră; incubatoare pentru ouă; maşini de tipar, 
cartuşe cu colorant pentru utilizare în maşinile 
de tipar; dispozitive de fabricat formele de 
tipar, maşini de sortat, maşini de intercalat, 
dispozitive de capsat cu sârmă; maşini de 
fotosetare; maşini de fotogravare; maşini de 
culegere foto; maşini de sortat, maşini de 
intercalat; capsatoare; părţi şi fitinguri pentru 
toate produsele sus-menţionate; trasatoare de 
curbe, înregistratoare grafice; purificatoare de 
aer, compresoare de aer; aparate de curăţare 
nepoluante; maşini de deodorare; maşini de 
multiplicare şi fitinguri pentru ele; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; maşini de copiere electrostatice, 
electrografice, termice şi fotografice; maşini 
de sortat, de intercalat, de alimentare automa-
tă cu documente şi de capsat cu sârmă; apa-
rate şi instrumente fotografice, cinematografi-
ce şi optice; proiectoare, proiectoare de filme, 
proiectoare de peisaje, proiectoare de pano-
ramă; dispozitive de mărit; cutii pentru toate 

produsele sus-menţionate; lentile şi stative 
interşanjabile; filtre pentru camere, mecanis-
me de desfacere a obturatorului rotativ la ca-
mere, stative pentru camere, măsurătoare de 
distanţă pentru camere; aparate de microfil-
mare; camere pentru microfilmare, cititoare, 
cititoare-imprimante, multiplicatoare, impri-
mante, dispozitive de mărit; maşini de înregis-
trare şi reproducere a imaginii şi sunetului; 
camere digitale; aparate pentru prelucrarea 
datelor; aparate centrale de procesare, apara-
te de control al datelor, dispozitive de memo-
rie, terminale pentru introducerea şi extrage-
rea datelor; panouri de ecrane LCD; 
dischiere, discuri media, portdiscuri (magneti-
ce şi optice); aparate facsimile; cartuşe cu 
colorant pentru utilizare la maşinile facsimile; 
copiatoare la distanţă, faxuri, imprimante ope-
rabile prin linii telefonice; dispozitive pentru 
alimentarea automată cu documente şi dispo-
zitive de capsat cu sârmă; aparate de alarmă 
de scurgere de gaze; aparate de detectare a 
excesului de gaze în încăpere şi aparate de 
prevenire şi cu signal de alarmă; contoare de 
apă şi gaz; panouri electrice albe, comutatoa-
re electrice; panouri albe,comutatoare cu im-
primantă; sisteme de pregătire a textelor, re-
dactori electronici; imprimante; dispozitive de 
alimentare cu file de hârtie, dispozitive de 
capsat cu sârmă şi roţi de imprimare; produse 
cu semiconductoare; circuite integrate, inclu-
siv circuite integrate monolite şi hibride, de 
integrare pe scară largă (LSI) şi pe scară foar-
te largă (VLSI); aparate telefonice şi mini 
CTA; sisteme de conferinţe prin TV; mijloace 
programabile (software), mijloace programabi-
le (software) pentru calculator, programe de 
calculator; copiatoare; cartuşe cu colorant 
pentru utilizare la maşinile de copiat, cartuşe 
cu cerneluri (toner); filtre ca componente elec-
trice; pelicule, etuiuri, suporturi pentru pelicu-
le, lentile pentru pelicule, matrice pentru peli-
cule; aparate şi instrumente de prelucrare a 
peliculelor; aparate de proiecţie; aparate de 
înregistrare pe pelicule, ecrane pentru pelicu-
le, aparate de vizualizare a peliculelor; benzi; 
calculatoare; aparate şi instrumente pentru 
prelucrarea datelor; aparate periferice, toate 
acestea utilizate cu calculatoare şi echipa-
ment pentru prelucrarea datelor; mouse-uri; 
modeme; maşini multifuncţionale pentru tipări-
re, copiere, expediere şi/sau recepţionare a 
mesajelor facsimile; aparate pentru înregistra-
rea şi/sau reproducerea sunetului; aparate 
pentru înregistrarea şi/sau reproducerea ima-
ginilor; maşini pentru jocuri video; mixere de 
imagini video; aparate pentru mixajul video; 
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ecrane video; aparate pentru multiplexarea 
video; aparate de ajustare video; toate apara-
tele şi instrumentele electrice şi electronice 
pentru stocarea, căutarea, introducerea, ex-
tragerea sau transmiterea datelor; alarme; 
aparate de măsurat; părţi şi fitinguri pentru 
toate produsele sus-numite; maşini digitale de 
imprimare; trasatoare de curbe, înregistratoa-
re grafice; CAD/CAM (echipament pentru 
proiectare şi fabricaţie asistate de calculator); 
imprimante video; camere video; scanere de 
imagini; aparate optice informaţionale; purifi-
catoare de aer şi compresoare de aer nein-
cluse în alte clase; scanere de coduri liniare, 
cititoare de coduri liniare; pelicule pentru PPC 
sau OHP; copiatoare de reciclare (maşini care 
efectuează procese inverse celor de copiere, 
curăţând colorantul de pe documente); impri-
mante de pelicule TC; sisteme de poştă fac-
simile; dispozitive pentru înregistratoare de 
numerar, case înregistratoare, maşini de nu-
mărare şi selectare a mărunţişului; sisteme de 
cartele cu cod; seturi de caractere, pachete 
de date ilustrate; karaoke; dispozitive de 
deodorare neincluse în alte clase; senzori; 
barometre; maşini de multiplicare şi fitinguri 
pentru ele; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali; articole ortopedice, material pentru 
suturi; aparate de curăţare a cavităţii bucale 
care utilizează jet pulsant de apă pentru cură-
ţarea dinţilor şi gingiilor, perii de dinţi electrice 
(neincluse în alte clase); instrumente şi apara-
te chirurgicale, medicale, dentare şi veterina-
re, în special aparate pentru igiena dentară; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sa-
nitare; climatizoare de aer pentru vehicule; 
aparate pentru climatizarea aerului; aparate 
pentru răcirea aerului; aparate pentru deo-
dorarea aerului; uscătoare de aer; instalaţii 
pentru filtrarea aerului; aparate şi maşini pen-
tru purificarea aerului; reîncălzitoare de aer; 
sterilizatoare de aer; căzi pentru baie; căzi 
(vase) pentru băi minerale, căzi pentru proce-
duri de curăţare, condensatoare de gaze, 
altele decât părţile de maşini; instalaţii pentru 
climatizarea aerului; cuptoare dentare; apara-
te deodorizante, altele decât cele pentru uz 
personal; instalaţii pentru desalinizare;  apara-
te  pentru  uscare; aparate pentru dezinfecta-
re; distribuitoare de dezinfectare pentru vece-
uri; aparate de distilare; coloane de distilare; 
aparate şi instalaţii de uscare; aparate de 

uscare pentru hrană şi furaj; ventilatoare pen-
tru climatizarea aerului; ventilatoare (părţi de 
instalaţii) pentru climatizarea aerului; aparate 
de alimentare pentru încălzirea cazanelor; 
filtre (părţi de instalaţii casnice sau industria-
le); filtre pentru climatizoare de aer; filtre pen-
tru apă potabilă; accesorii de reglare şi sigu-
ranţă pentru aparate cu gaz; generatoare 
(instalaţii) de gaz; aparate de curăţare a gaze-
lor (părţi de instalaţii cu gaz); uscătoare de 
păr; aparate pentru uscarea mâinilor în came-
re de spălare; agăţătoare pentru lămpi; faruri 
pentru automobile; cuptoare; acumulatoare de 
căldură; schimbătoare de căldură (cu excepţia 
părţilor de maşini); pompe de căldură; rege-
neratoare de căldură; aparate pentru alimen-
tarea cu aer fierbinte; fitinguri de baie cu aer 
fierbinte; cuptoare cu canale; plite fierbinţi; 
butelii pentru apă fierbinte; umezitoare pentru 
radiatoare de încălzire centralizată; hidranţi; 
lămpi; uscătoare electrice pentru spălătorii; 
cazane pentru spălătorii; valve de reglare a 
nivelului în cisterne; difuzoare de lumină; re-
actoare nucleare; havuzuri decorative; paste-
urizatoare; arzătoare cu petrol; instalaţii de 
polimerizare; regeneratoare de căldură; acce-
sorii de reglare pentru aparate şi ţevi cu apă 
sau gaz; accesorii de reglare şi siguranţă pen-
tru aparate cu gaz; accesorii de reglare şi 
siguranţă pentru ţevi cu gaz; accesorii de re-
glare şi siguranţă pentru aparate cu apă; reîn-
călzitoare de aer; rotisoare; accesorii de sigu-
ranţă pentru aparate şi ţevi cu apă şi gaz; 
lămpi de siguranţă; aparate şi instalaţii sanita-
re; duşuri; aparate pentru dedurizarea apei; 
colectoare (încălzitoare) solare; cuptoare so-
lare; sterilizatoare; solarii; robinete, dopuri, 
ventile, mufe pentru ţevi; robinete, mufe; valve 
termostatice (părţi de instalaţii de încălzire); 
instalaţii şi aparate de ventilare (climatizoare 
de aer); instalaţii ventilatoare (climatizoare de 
aer) pentru automobile; dulapuri de ventilare; 
dulapuri de ventilare pentru laboratoare; bazi-
ne pentru spălarea mâinilor (părţi de instalaţii 
sanitare); şaibe pentru robinete de apă; vase, 
cazane pentru spălare; veceuri; instalaţii de 
conducere a apei; instalaţii de distribuire a 
apei; aparate de filtrare a apei; instalaţii de 
spălare cu jet de apă; aparate de încălzire a 
apei; aparate de colectare a apei; instalaţii de 
purificare a apei; aparate şi maşini de purifica-
re a apei; aparate şi instalaţii de dedurizare a 
apei; sterilizatoare de apă; instalaţii de ali-
mentare cu apă; instalaţii automate de irigare; 
aparate de jet în evantai; climatizoare de apă 
alcalino-ionice; 
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14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate neincluse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; cea-
sornicărie şi instrumente de cronometrat; oro-
logii, ceasuri, cronometre; instrumente de oro-
logerie şi cronometrat; părţi şi fitinguri pentru 
toate produsele sus-numite; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; hârtie; 
articole din hârtie; materiale reprografice sen-
sibile la lumină, căldură şi presiune; hârtie, 
placă, peliculă, folie diazo sensibilizată, hârtie, 
placă, peliculă, folie electrostatic sensibilizată, 
hârtie, placă, peliculă, folie pentru tipar ofset, 
hârtie pentru fotocalchiere şi fotocopiere; ma-
şini de multiplicare şi fitinguri pentru ele; car-
tuşe de benzi pentru imprimante şi hârtie ter-
mică; hârtie netedă; maşini de dactilografiat; 
cartuşe cu colorant pentru utilizare la maşinile 
de dactilografiat (imprimante); benzi pentru 
maşini de dactilografiat; cerneluri pentru mul-
tiplicare; hârtie pentru multiplicare; accesorii 
de birou; ediţii imprimate, ziare, reviste; hârtie, 
placă, peliculă, folie, etalon pentru imprimare; 
hârtie, placă, peliculă, folie pentru imprimare 
mimeografică; hârtie pentru imprimare la im-
primanta rotativă; benzi termice pentru impri-
mare; pelicule pentru PPC sau OHP; dispozi-
tive pentru mărunţirea şi/sau ruperea hârtiei; 

 

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

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; asis-
tenţă în managementul afacerilor; investigaţii 
în afaceri; publicitate externă; agenţii de im-
port-export; agenţii de informare comercială; 
analiza de preţ de cost, analiza cheltuielilor de 
producţie; diseminarea materialelor publicita-
re; fotocopiere; copierea documentelor pentru 
terţi; evaluarea pădurilor vechi; agenţii de 
angajare; închirierea maşinilor şi echipamen-

tului de birou; informaţie statistică; contabilita-
te; întocmirea rapoartelor privind starea con-
turilor; audit; management în afaceri şi con-
sultaţii în organizare; consultaţii în manage-
mentul personalului; consultaţii în manage-
mentul afacerilor; pregătirea coloanelor publi-
citare; dactilografiere; prezentarea produselor; 
publicitate directă prin poştă; asistenţă în ma-
nagementul comercial sau industrial; reprodu-
cerea documentelor; actualizarea materialelor 
publicitare; distribuirea mostrelor; evaluarea 
eficienţei; vânzări la licitaţie; studii de piaţă; 
evaluarea afacerilor, investigaţii în afaceri; 
localizarea încărcăturilor în vagoane cu ajuto-
rul calculatorului; închirierea materialelor pu-
blicitare; consultaţii în organizarea afacerilor; 
publicarea textelor publicitare; publicitate; 
publicitate radio; publicitate comercială prin 
radio; cercetări  în afaceri; relaţii publice; ste-
nografie; publicitate televizată; transcripţie; 
amenajarea vitrinelor magazinelor; agenţii 
publicitare; servicii de recomandare pentru 
managementul afacerilor; modelare pentru 
publicitate sau promovarea vânzărilor; evalua-
rea lânii; cercetări de piaţă; managementul 
computerizat; consultaţii profesionale în do-
meniul afacerilor; prognozare economică; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale 
sau publicitare; informaţie despre afaceri; 
efectuarea sondajelor de opinie publică; pre-
gătirea facturilor de plată; angajarea persona-
lului; servicii de deplasare pentru afaceri; în-
chirierea spaţiilor publicitare; promovarea 
vânzărilor (pentru terţi); servicii de secretariat; 
calculul impozitelor; chestionări prin telefon 
(pentru abonaţi inaccesibili); prelucrarea tex-
telor; organizarea abonării la ziare (pentru 
terţi); publicitate prin comenzi poştale; dise-
minarea materialelor publicitare pentru terţi 
prin reţeaua de comunicare electronică on-
line; managementul afacerilor în hoteluri; ma-
nagementul afacerilor pentru artişti de per-
formanţă; compilarea informaţiei în baze de 
date de calculator; sistematizarea datelor în 
baze de date de calculator; organizarea târgu-
rilor pentru scopuri comerciale sau publicitare; 
promovarea produselor şi serviciilor terţilor 
pentru pregătirea şi amplasarea publicităţii în 
revistă electronică accesată prin reţeaua glo-
bală de calculatoare; închirierea maşinilor de 
fotocopiat; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; asigurare împotriva acci-
dentelor; achitări în rate; servicii de actuari; 
leasing-ul imobilului; intermediere; birouri de 
credit; agenţii de imobil; agenţi de spaţiu loca-
tiv; intermedieri în domeniul imobilului; agenţii 
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de colectare a debitelor; intermedieri în asigu-
rări; intermedieri în afaceri vamale; abonare 
pentru asigurare; afaceri bancare; evaluarea 
imobilului; crearea fundaţiilor caritabile; funda-
ţii mutuale; investiţii de capital; investiţii de 
fonduri; asigurare a prezentării reclamatului în 
judecată; garanţii; servicii de garantare; 
schimb de bani; eliberarea cecurilor de călăto-
rie; clearing financiar; companii de clearing 
financiar; servicii de siguranţă a valorilor; or-
ganizarea colectărilor; împrumuturi financiare; 
impozite fiscale; evaluarea financiară, inclusiv 
asigurare, afaceri bancare; imobil; servicii de 
intermediari; fiduciar; tutelă; servicii de finan-
ţare; management financiar; împrumut contra 
garanţii; împrumut contra gaj; managementul 
imobilului inclusiv managementul caselor cu 
apartamente; asigurare împotriva incendiilor; 
închirierea apartamentelor; leasing-ul ferme-
lor; abonarea pentru asigurarea sănătăţii; 
abonarea pentru asigurare marină; finanţarea 
gajurilor ipotecare; bănci de economii; finanţa-
rea închirierilor-achiziţionărilor; operaţii de bro-
keraj cu hârtii de valoare; operaţii de brokeraj 
cu acţiuni şl obligaţiuni; abonarea pentru asi-
gurarea vieţii; birouri de închirieri a spaţiului 
locativ; analize financiare; evaluarea antica-
riatului; evaluarea obiectelor de artă; verifica-
rea cecurilor; consultaţii financiare; consultaţii 
la asigurare; servicii de cartele de credit; ser-
vicii de cartele de debit; transfer electronic de 
fonduri; informaţie financiară; informaţie la 
asigurări; evaluarea giuvaierelor; evaluări nu-
mismatice; colectarea rentei; evaluarea tim-
brelor poştale; eliberarea hârtiilor de valoare; 
depozitarea obiectelor valoroase; cotări la 
bursele de schimb; editarea cartelelor de cre-
dit; închirierea oficiilor (imobilului); servicii 
privind pensionarea; sponsorizare financiară; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; în-
treţinerea mobilei; reparaţia aparatelor foto-
grafice; instalarea şi reparaţia aparatelor elec-
trice; instalarea şi reparaţia elevatoarelor; 
instalarea şi reparaţia lifturilor; asfaltare; între-
ţinerea şi reparaţia autovehiculelor; spălarea 
maşinilor; întreţinerea şi reparaţia avioanelor; 
curăţarea clădirilor (interior); spălătorii; curăţa-
rea şi reparaţia cazanelor; întreţinerea şi re-
paraţia arzătoarelor; închirierea buldozerelor; 
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor şi 
echipamentului de birou; instalarea şi repara-
ţia alarmelor de incendii; instalarea şi repara-
ţia alarmelor de spargere; reparaţia căptuşelii; 
întreţinerea şi reparaţia camerelor-seif; închi-
rierea echipamentului pentru construcţii; con-
struirea de nave; reînnoirea îmbrăcămintei; 
instalarea şi reparaţia echipamentului de în-

călzire; reparaţia încălţămintei; curăţarea hor-
nurilor; întreţinerea şi reparaţia seifurilor; in-
stalarea şi reparaţia aparatelor de climatizare 
a aerului; construcţii; construcţie subacvatică; 
supervizarea construcţiei clădirilor; reparaţia 
îmbrăcămintei; îngrijirea, curăţarea şi repara-
ţia articolelor din piele; instalarea echipamen-
tului de bucătărie; demolarea clădirilor; pro-
tecţie contra coroziunii; dezinfectare; pictarea 
sau reparaţia semnelor distinctive; construirea 
şi reparaţia depozitelor; ermetizarea clădirilor; 
piuarea lânii; închirierea excavatoarelor; cură-
ţarea ferestrelor; reparaţia şi întreţinerea pro-
iectoarelor de filme; instalarea şi reparaţia 
furnalelor; îngrijirea, curăţarea şi reparaţia 
blănurilor; lubrifierea automobilelor; curăţarea 
îmbrăcămintei; reparaţii de orologii şi ceasuri; 
construcţie de fabrici; instalarea şi reparaţia 
dispozitivelor de irigare; izolarea clădirilor; 
spălarea maşinilor; spălarea lenjeriei; spălăto-
rii; instalarea, întreţinerea şi reparaţia utilajului 
pentru maşini; zidărie; restaurarea mobilei; 
construirea digurilor; călcatul îmbrăcămintei; 
construirea şi întreţinerea conductelor; lipirea 
tapetelor; reparaţia umbrelelor; reparaţia pa-
rasolarelor; capitonarea mobilei; vopsire inte-
rioară şi exterioară; curăţare cu piatră ponce; 
lucrări de tencuială; lucrări de instalare; lustru-
irea automobilelor; reparaţia pompelor; con-
strucţia porturilor; cârpirea îmbrăcămintei; 
exterminarea şobolanilor; restabilirea protec-
toarelor anvelopelor; instalarea şi reparaţia 
echipamentului de refrigerare; călcarea lenje-
riei; tăierea repetată a ierbii de pe peluze; 
cârpire; tratament anticorosiv pentru automo-
bile; staţii de deservire a automobilelor; insta-
larea şi reparaţia telefoanelor; întreţinerea 
vehiculelor; lăcuire; curăţarea vehiculelor; 
reparaţia vehiculelor; închirierea maşinilor de 
curăţat; distrugerea dăunătorilor, altora decât 
cei din agricultură; fabricarea (reparaţia) dula-
purilor; eşafodaj; zidărie din cărămidă; curăţa-
rea textilelor cu desene; curăţare uscată; in-
formaţie în construcţie, informaţie în reparaţie; 
ascuţirea cuţitelor; extragere minieră; servicii 
de cariere; pavarea drumurilor; purificare prin 
sablare; reparaţii subacvatice; curăţarea părţi-
lor exterioare ale clădirilor; vulcanizarea cau-
ciucurilor (reparaţia roţilor); forarea sondelor; 
construcţia ghişeelor şi magazinelor de târg; 
instalarea, întreţinerea şi reparaţia echipa-
mentului hardware de calculatoare; instalarea, 
întreţinerea şi reparaţia copiatoarelor; instala-
rea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor facsimi-
le; instalarea, întreţinerea şi reparaţia impri-
mantelor; înlăturarea interferenţei în aparate 
electrice; redresarea motoarelor defectate sau 
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parţial distruse; redresarea maşinilor defecta-
te sau parţial distruse; închirierea macaralelor 
(echipament de construcţie); închirierea echi-
pamentului hardware de calculatoare; închirie-
rea maşinilor de măturat străzile; servicii în 
domeniul acoperişurilor; servicii de fabricare a 
zăpezii artificiale; curăţarea străzilor; reparaţia 
capitală a navelor; curăţarea podurilor, man-
sardelor; 

 

38   - telecomunicaţii; expedierea telegramelor; ra-
diodifuziune; expedierea mesajelor; expedie-
rea mesajelor facsimile; televiziune; transmi-
terea telegramelor; servicii de telegraf; comu-
nicaţii prin telegrame; servicii telefonice; co-
municaţii prin telefon; servicii de telex; agenţii 
de ştiri; televiziune prin cablu; comunicaţii prin 
telefoane celulare; comunicaţii prin terminale 
de calculatoare; transmiterea mesajelor şi 
imaginilor asistată de calculator; poştă elec-
tronică; transmitere facsimilă; informaţie de 
telecomunicaţii; servicii de paging, radio, tele-
fon sau alte mijloace de comunicare electro-
nică; închirierea aparatelor de expediere a 
mesajelor; închirierea echipamentului de tele-
comunicaţii, de exemplu, telefoane, maşini 
facsimile; comunicaţii prin reţele de fibre opti-
ce, servicii de conferinţe în reţea; închirierea 
aparatelor facsimile; închirierea modemelor; 
închirierea echipamentului de telecomunicaţii; 
închirierea telefoanelor; transmisie prin satelit; 
asigurarea accesului utilizatorilor multipli la 
reţeaua informaţională globală de calculatoare; 

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii; birouri de turism, cu 
excepţia rezervării hotelurilor; însoţirea călăto-
rilor; livrarea apei; transport aerian; transport 
sanitar; remorcarea autovehiculelor; închirie-
rea automobilelor; transport cu automobilul; 
transport cu autobuzul; transport pe bărci de 
agrement; închirierea bărcilor; spargerea ghe-
ţii; camionagiu; salvarea vaselor; transport pe 
şlepuri; descărcarea/încărcarea şlepurilor; car-
ting; transport feroviar; închirierea cailor; livra-
rea coletelor; deplasarea încărcăturilor; amba-
larea produselor; intermediere navală; organi-
zarea croazierelor; vizitarea locurilor de inte-
res de către turişti; descărcarea încărcăturilor; 
livrarea produselor; stocarea produselor; dis-
tribuirea apei; distribuirea energiei, operarea 
canalelor cu ecluză; parcarea automobilelor; 
depozitare; stocare în hambare; închirierea 
hambarelor; transport prin feribot; transport 
fluvial; frahtul încărcăturilor; transportarea 
încărcăturilor; închirierea garajelor; transport 
prin conductă; închirierea locurilor de parcare; 
închirierea frigiderelor; închirierea vehiculelor; 

închirierea autobuzelor interurbane; închirie-
rea autocamioanelor, tirurilor; echipament 
pentru transportare; transport; transport cu 
barca; organizarea tururilor; transportarea 
pasagerilor; pilotare; remorcare; reparaţia 
capitală a navelor, şi anume restabilirea epa-
vei maritime (flotabilităţii) a navelor; curăţarea 
deşeurilor, şi anume colectarea şi transportul 
deşeurilor, resturilor; rezervarea biletelor pen-
tru călătorii; lucrări de salvatori; transport cu 
taxi; transport cu tramvaiul; expedierea încăr-
căturilor; transport marin; transport cu gardă a 
obiectelor valoroase; transportarea călătorilor; 
transportarea şi stocarea gunoiului; transpor-
tarea şi stocarea reziduurilor; servicii de muta-
re; stocarea bărcilor; intermediere în transpor-
tarea încărcăturilor; intermediere în transpor-
tare; servicii de şoferi; servicii de curieri de 
mesaje sau produse; informaţie privind stoca-
rea; informaţie privind costul transportării; 
închirierea clopotelor pentru scufundări; închi-
rierea costumelor pentru scufundări; închirie-
rea containerelor de depozitare; închirierea 
carcaselor de automobile; operaţii de salvare 
la transportare; rezervarea transportului; re-
zervări pentru călătorii turistice; lucrări subac-
vatice de salvare; ambalarea produselor; li-
vrarea mesajelor; livrarea ziarelor; livrarea 
produselor prin comandă poştală; distribuirea 
energiei; închirierea automobilelor de curse; 
închirierea scaunelor de invalizi; 

 

40   - tratament de materiale; abrazare; prelucrarea 
peliculelor cinematografice; purificarea aeru-
lui; magnetizare; apretarea ţesăturilor; prelu-
crarea definitivă a hârtiei; suflare cu argint; 
albirea ţesăturilor; prelucrarea lemnului; tivi-
rea ţesăturilor; lipire; coaserea îmbrăcămintei; 
acoperire cu cadmiu; tratamentul ţesăturilor 
prin presare permanentă, imprimarea unei 
forme invariabile a materiei; arderea lutului; 
vopsirea încălţămintei; acoperire cu crom; aco-
perire cu metal; vopsirea pielii; prelucrarea 
blănurilor; croirea ţesăturilor; imprimarea prin 
şablon; developarea peliculelor fotografice; 
acoperire cu aur; prelucrarea apei; acoperire 
galvanică; acoperire cu cositor; modelarea la 
comandă a produselor din blană; lucrări de 
fierari; prelucrarea blănurilor împotriva moli-
ilor; lucrări de fabricare a făinii; scurgerea 
fructelor pentru suc; afumarea produselor 
alimentare; galvanizare; gravare; impermeabi-
lizarea îmbrăcămintei; impermeabilizarea ţe-
săturilor; ignifugarea îmbrăcămintei, tratamen-
tul îmbrăcămintei pentru rezistenţă la şifona-
re; prelucrarea lânii; laminare; şlefuire; prelu-
crarea metalului; călirea metalului; lucrări de 
măcinare; acoperire cu nichel; urzire (ţesere); 
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finisarea pielii; lustruire prin abrazare; legarea 
cărţilor; lucrări de rabatat; lucrări de şelărie; 
lucrări de fabricare a cherestelei; lucrări de 
croitorie; tăbăcire; curăţarea şi lustruirea piei-
lor; împăiere; vopsirea ţesăturilor; servicii de 
vopsire a ţesăturilor; tratamentul ţesăturilor; 
prelucrarea ţesăturilor împotriva moliilor; vop-
sirea îmbrăcămintei; tratarea hârtiei; lucrări de 
suflare a sticlei; sortarea deşeurilor şi materia-
lelor folosite din nou; 

 

41   - educaţie, instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; dresarea animalelor: 
închirierea proiectoarelor şi accesoriilor pen-
tru filme; studiouri de filme; cultură fizică; în-
chirierea decoraţiilor scenice; asigurarea re-
creării; divertisment radiofonic; publicarea 
textelor, altora decât cele publicitare; învăţă-
mânt; închirierea înregistrărilor sonore; închi-
rierea filmelor cinematografice; închirierea 
filmelor artistice; producerea filmelor; publica-
rea libretelor; închirierea receptoarelor radio şi 
de televiziune, elaborarea programelor radio 
şi de televiziune; elaborarea pieselor teatrale; 
elaborarea spectacolelor; amuzament televi-
zat, concerte de muzică uşoară; închirierea 
decoraţiilor teatrale; grădini zoologice; grădini-
ţe de copii; antrenament practic în formă de 
demonstrări; servicii ale studiourilor de înre-
gistrare; informaţie despre recreare; închirie-
rea echipamentului pentru acvanauţi; închirie-
rea echipamentului sportiv, cu excepţia vehi-
culelor; închirierea echipamentului pentru 
stadioane; închirierea aparatelor de înregis-
trare a casetelor video; închirierea casetelor 
video; organizarea şi desfăşurarea seminare-
lor; servicii ale taberelor sportive; organizarea 
şi desfăşurarea simpozioanelor; întocmirea 
orarelor de evenimente sportive; producerea 
filmelor video; şcoli-internat; organizarea şi 
desfăşurarea seminarelor practice; sonoriza-
rea ulterioară a filmelor produse (postsincro-
nizare); educaţie religioasă; închirierea echi-
pamentului audio; închirierea aparatelor de 
iluminat pentru înscenări teatrale sau studiouri 
televizate; închirierea corturilor de tenis; închi-
rierea camerelor video; servicii de scriere a 
scenariilor; înregistrarea peliculelor video; 
înregistrarea discurilor optice; elaborarea pro-
gramelor în reţeaua globală de calculatoare; 
asigurare cu jocuri la calculator care pot fi 
accesate prin reţea de către utilizatori; edita-
rea textelor scrise; reportaje fotografice; foto-
grafie; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice: cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; designul şi elaborarea 

hardware şi software de calculatoare; servicii 
juridice; analize chimice; analize pentru ză-
cămintele de petrol; arhitectură; managemen-
tul drepturilor de autor; bacteriologie; cercetări 
în domeniul bacteriologiei; utilizarea brevete-
lor; servicii în domeniul chimiei; cercetări în 
domeniul chimiei; consultaţii în domeniul arhi-
tecturii; elaborarea planurilor în domeniul  
construcţiilor; cercetări în domeniul tehnic; 
controlul sondelor de petrol; cercetări în do-
meniul cosmeticii; designul decoraţiunii inter-
ioare; design industrial; testarea materialelor; 
studierea proiectelor tehnice; prospecţiuni 
geologice; prospecţiuni ale zăcămintelor de 
petrol; inginerie; servicii topografice; cercetări 
genealogice; desene tehnice; servicii de in-
formare meteorologică; cercetări juridice; ridi-
cări topografice; închirierea calculatoarelor; 
informaţie cu privire la modă; programare 
pentru calculatoare; prospecţiune a petrolului; 
cercetări în domeniul fizicii; cercetări în do-
meniul mecanicii; testarea materialelor textile; 
prospecţiuni geologice; cercetări în domeniul 
geologiei; autentificarea operelor de artă; eta-
lonare (măsurări); proiectarea software-lor de 
calculatoare; actualizarea software-lor de 
calculatoare; consultaţii în domeniul hardware 
de calculatoare; design vestimentar; design 
de artă grafică; închirierea timpului de acces 
la baza de date a calculatorului; eliberarea 
licenţelor în domeniul proprietăţii intelectuale; 
control de calitate; închirierea software-lor de 
calculatoare; cercetări şi dezvoltări de produ-
se noi (pentru terţi); elaborarea stilului, design 
industrial, explorări subacvatice; consultaţii în 
domeniul proprietăţii intelectuale; servicii de 
arbitraj; restabilirea datelor de calculatoare; 
întreţinerea software-lor de calculatoare; ana-
liza sistemelor de calculatoare; consultaţii în 
domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
închirierea timpului de acces la calculator 
pentru manipularea datelor; cercetări în do-
meniul biologiei; planificare în domeniul urba-
nistic; servicii cu privire la calculatoare, şi 
anume crearea şi întreţinerea web-site-urilor 
pentru terţi; servicii cu privire la calculatoare, 
şi anume proiectarea şi implementarea reţelei 
de pagini web pentru terţi; servicii cu privire la 
calculatoare, şi anume proiectarea şi imple-
mentarea web-site-urilor pentru terţi; hosting-ul 
web-site-urilor terţilor la serverul calculatorului 
pentru reţeaua globală de calculatoare; servi-
cii cu privire la calculatoare, şi anume acorda-
rea mecanismelor de căutare pentru obţine-
rea datelor în reţeaua globală de calculatoare; 
înregistrarea numelor de domen pentru identi-
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ficarea utilizatorilor în reţeaua globală de cal-
culatoare; designul ambalajului; închirierea 
imprimantelor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară; rezervarea locurilor în hoteluri, agenţii 
pentru închirierea hotelurilor sau pensiunilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; case de retragere pentru persoane 
în vârstă, aziluri; cantine; închirieri de locuri 
de cazare temporară; închirieri de distribuitoa-
re automate; pensiuni; exploatarea terenurilor 
de camping; servicii hoteliere; creşe de zi; 
restaurante; rezervarea locurilor într-o pensiu-
ne; rezervarea locurilor în hotel; cofetării; ca-
fenele; restaurante cu autoservire; restauran-
te cu servire rapidă (snack-baruri); pensiuni 
pentru animale; servicii de îngrijire pentru 
copii; servicii oferite de un bar; servicii oferite 
de un bar de hotel; servicii de majordom; ser-
vicii oferite de tabere de vacanţă; închirierea 
de construcţii portabile; rezervarea locurilor 
de cazare temporară; servicii oferite de mote-
luri; închirierea de scaune, mese, veselă şi 
cuverturi de masă; închirierea sălilor de întâl-
niri; închirierea corturilor; servicii ale major-
domilor, chelnerilor, portarilor; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 
igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole, horticole şi forestie-
re; creşterea animalelor; servicii de grădinari 
peisagişti; băi publice pentru scopuri igienice; 
băi turceşti; saloane de frumuseţe; clinici me-
dicale; chiropractică; saloane de coafură; con-
fecţionare de coroane, case de convalescen-
ţă; case de odihnă; spitale; servicii de sănăta-
te; horticultură; grădinărit; închirierea echipa-
mentului pentru fermieri; masaj; asistenţă 
medicală; servicii de opticieni; răsadniţe, ser-
vicii de cultivare a plantelor; fizioterapie; testa-
re psihologică; sanatorii; asistenţă veterinară; 
stomatologie; clinici; diseminarea aeriană şi 
de suprafaţă a îngrăşămintelor şi a altor pro-
duse chimice destinate agriculturii; îngrijirea 
animalelor; servicii ale băncilor de sânge, 
servicii de realizare de compoziţii florale; case 
de asistenţă, ospicii, întreţinerea peluzelor; 
servicii de manichiură; servicii de ajutor la 
naştere; îngrijire medicală; consultaţii în do-
meniul farmaciei; servicii în domeniul fotocu-
legerii (neincluse în alte clase); chirurgie plas-
tică; chirurgia arborilor; distrugerea animalelor 
dăunătoare în agricultură; distrugerea ierburi-
lor dăunătoare; îngrijirea animalelor domesti-
ce; implantarea părului; serviciile psihologului; 
închiriere de instalaţii sanitare; 

 

45   - servicii personale şi sociale pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor; consultaţii 
în domeniul securităţii; gardă de corp; escor-
tă; agenţii de detectivi; serviciile cluburilor de 
întâlniri; agenţii de supraveghere nocturnă; 
tutelă; deschiderea închizătorilor cu secret; 
scrierea scrisorilor cu caracter personal; închi-
rierea îmbrăcămintei de seară; cremare; in-
vestigaţii privind persoanele dispărute; funera-
lii; birouri funerare; închirierea îmbrăcămintei; 
închirierea hainelor; închirierea uniformei; 
gardă; birouri matrimoniale; întocmirea horos-
coapelor; servicii de combatere a incendiilor; 
organizare de adunări religioase; servicii ale 
majordomilor, chelnerilor, portarilor. 

 

 
 
 
(210) 018809 
(220) 2006.02.22 
(730) Soira Investments Limited, VG 

3076 Sir Francis  Drake's Highway, P.O.Box 
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 
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18   - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste 
materiale neincluse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare şi bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; 

 

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

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente pen-
tru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 019062 
(220) 2006.03.28 
(730) COJOCARU Alexei, MD 

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

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau verificarea curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea 
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; su-
porturi magnetice de înregistrare, discuri acus-
tice; distribuitoare automate şi mecanisme 

pentru aparatele cu preplată; case înregistra-
toare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinc-
toare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 019195 
(220) 2006.04.25 
(730) Sagmel, Inc., US 

1580 S. Milwaukee Ave Ste 415, Libertyville, 
IL 60048, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare, fungicide, erbicide; pre-
parate medicamentoase pentru facilitarea res-
piraţiei în afecţiunile cu caracter alergic. 

 

 
 
 
(210) 019196 
(220) 2006.04.25 
(730) Sagmel, Inc., US 

1580 S. Milwaukee Ave Ste 415, Libertyville, 
IL 60048, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 
preparate medicamentoase pentru facilitarea 
respiraţiei în afecţiunile cu caracter alergic. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 019386 
(220) 2006.06.01 
(730) MILEŞTII MICI, întreprindere de stat, com-

binat de vinuri de calitate, MD 
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526)  Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "WHISKY", "ВИСКИ". 
(511) NCL(8) 
33   - whisky; 
 

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

 

 
 
 
(210) 019479 
(220) 2006.06.19 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

 
 
 
(210) 019572 
(220) 2006.06.29 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(8) 
16   - materiale plastice pentru ambalare (neincluse 

în alte clase); 
 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente pen-
tru pomul de Crăciun. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 019734 
(220) 2006.07.27 
(730) LUX - STIL S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 62, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 019747 
(220) 2006.07.25 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "Tech-

noNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, gri. 
(511) NCL(8) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.24; 27.05.07; 28.05.00; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 019827 
(220) 2006.08.09 
(730) RNP Pharmaceuticals S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VERDE DE BRIL-
LIANT", "RNP". 

(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare ce conţin 

verde de briliant; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 05. 

 

 
 
 
(210) 019828 
(220) 2006.08.09 
(730) RNP Pharmaceuticals S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BENZILBENZOAT", 
"RNP". 

(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare ce conţin 

benzilbenzoat; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 05. 

 

 
 
 

(210) 019833 
(220) 2006.08.07 
(310) 78/808,756 
(320) 2006.02.07 
(330) US 
(730) Fisher-Rosemount Systems, Inc., a Dela-

ware corporation, US 
Bldg. III, 12301 Research Boulevard,  
Research Park Plaza, Austin, Texas 78759, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
 

09   - dispozitive periferice pentru utilizare în siste-
mele de control şi monitorizare a proceselor 
industriale, software pentru monitorizarea dis-
pozitivelor periferice în sistemele de control şi 
monitorizare a proceselor industriale. 

 
 
 
(210) 019840 
(220) 2006.08.10 
(730) MOISEI Natalia, MD 

Str. Igor Vieru nr. 8, bloc 1, ap. 48, MD-2075, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "A", "B", "Mg", "Ca", "C", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
 



MD - BOPI 5/2008 TRADEMARKS 
 

 82 

(511) NCL(8) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor; 

 

43   - servicii de cazare temporară, cu excepţia ser-
viciilor în vederea rezervării locurilor în hote-
luri; serviciilor birourilor de cazare; serviciilor 
de informare privind cazarea. 

 

(531) CFE(5) 01.13.01; 05.07.24; 07.01.17; 26.07.05; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 019935 
(220) 2006.09.07 
(730) NATDESIGN S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Pruncului nr. 19/01, of. 308, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DESIGN", "НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(511) NCL(8) 
19   - materiale de construcţie pentru plafoane în-

tinse; 
 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 19, servicii 
prestate de magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.18; 26.02.03; 26.02.05; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 019974 
(220) 2006.09.11 
(730) "TUTUN-CTC" S.A., MD 

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(8) 
34   - chibrituri; 
 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 03.01.08; 25.01.19; 26.11.13; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 019979 
(220) 2006.09.18 
(730) TITAN R.M. S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 62, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RM", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
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(511) NCL(8) 
01   - produse chimice destinate ştiinţei, fotografiei, 

precum şi agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; îngrăşăminte pentru sol; compoziţii extinc-
toare; preparate pentru călirea şi sudura me-
talelor; produse chimice destinate conservării 
alimentelor; materiale tanante; 

 

19   - tuburi rigide nemetalice pentru construcţii; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile, monumente nemetalice; 

 

37   - servicii de instalare; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 07.05.08; 07.15.01; 
27.03.15; 27.05.07; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 020002 
(220) 2006.09.15 
(730) Farmina S.R.L., MD 

Str. Ciocana nr. 8, bloc 1, MD-2044, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice, cu excepţia preparate-

lor pentru tratamentul acneei, preparatelor 
analgetice/antireumatice, antialergice şi anti-
inflamatoare; produse veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 

(210) 020003 
(220) 2006.09.15 
(730) Farmina S.R.L., MD 

Str. Ciocana nr. 8, bloc 1, MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare, cu excep-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020045 
(220) 2006.09.22 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

SKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020059 
(220) 2006.09.22 
(730) Sagmel, Inc., US 

1580 S. Milwaukee Ave Ste 415, Libertyville, 
IL 60048, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.10; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020107 
(220) 2006.10.17 
(730) NEW TONE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 

(210) 020119 
(220) 2006.10.05 
(730) Bunele Tradiţii S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 25/183, MD-2075, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 020133 
(220) 2006.10.06 
(730) NOW Health Group, Inc., US 

395 South Glen Ellyn Road, Bloomingdale,  
Illinois 60108, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
03   - cosmetice, săpunuri, uleiuri eterice, produse 

pentru îngrijirea dinţilor; produse de igienă 
personală, inclusiv deodoranţi de uz personal, 
uleiuri de legume şi fructe cu destinaţie cos-
metică, grăsimi de unt pentru corp, hidratanţi; 

 

29   - fructe uscate; uleiuri şi grăsimi comestibile 
aşa ca uleiul de măsline, de nuci de cocos, de 
nuci de macadamia şi uleiul de tărâţe de orez; 
gelatină alimentară; nuci şi seminţe prelucrate; 

 

31   - cereale; tărâţe de ovăz, orez şi grâu; grâne; 
in; nuci şi seminţe; boabe de soia; seminţe 
răsărite. 

 

 
 
 
(210) 020157 
(220) 2006.10.12 
(730) BOLŞACOV Dmitrii, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020161 
(220) 2006.10.11 
(730) KOROLIUK Mykola, UA 

Vul. Bilotserkivska 26, m. Uzin, Bilotserkivski 
rayon, Kyivska oblast, UA-09161, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(5) 25.05.02; 26.04.02; 26.04.24; 27.05.10; 
28.05.00. 

 
 
 
 

(210) 020169 
(220) 2006.10.13 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SLIMS". 
(511) NCL(8) 
34   - tutun tratat şi brut; tutun de fumat; tutun de 

pipă, tutun pentru răsucire manuală, tutun de 
mestecat; trabucuri, ţigarille; substanţe pentru 
fumat, comercializate separat sau în amestec 
cu tutunul (nu în scopuri medicale sau curati-
ve); tutun de prizat; articole de tutungerie in-
cluse în clasa 34; hârtie de ţigară, tuburi de 
ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 02.03.02; 02.03.16; 25.01.19. 
 
 
 
(210) 020219 
(220) 2006.10.26 
(730) MERAJI Nicolai, MD 

Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, Ceadîr-Lunga 
Beşghioz, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 020238 
(220) 2006.10.31 
(730) DOICOV Igor, MD 

Str. Onisifor Ghibu nr. 9, bloc 70, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "K", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(8) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

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

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.21. 
 
 
 
 
 

(210) 020365 
(220) 2006.11.29 
(730) ELECTROLAND S.R.L., întreprindere mix-

tă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, MD-2001, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DOM", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru. 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 26.01.20; 27.05.01; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 020403 
(220) 2006.12.01 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemi-

cal Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia- 
Herţegovina 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 020404 
(220) 2006.12.01 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemi-

cal Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia- 
Herţegovina 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020414 
(220) 2006.12.07 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020447 
(220) 2006.12.11 
(730) Impex BusinessCom S.R.L., MD 

Str. Hristo  Botev  nr. 15, bloc 2, ap. 109,  
MD-2043, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CLUB", "PARK", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, auriu, cafeniu, ne-
gru, gri. 

(511) NCL(8) 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-

rară. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.13; 24.01.19; 24.09.02; 
26.01.12; 26.13.25; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 020488 
(220) 2006.12.15 
(730) BÎRCĂ Liviu, MD 

Şos. Munceşti nr. 176, ap. 70, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor. 
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(210) 020489 
(220) 2006.12.15 
(730) JACKPOT SISTEM S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-

rară. 
 

 
 
 
(210) 020491 
(220) 2006.12.18 
(730) GEANS-STIL S.R.L., MD 

Str. Matei Basarab nr. 7/5, ap. (of.) 50,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
18   - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste 

materiale neincluse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare şi bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; 

 

25   - îmbrăcăminte, cu excepţia scutecelor din tex-
tile pentru copii; articole de acoperit capul; 

 

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

 

 
 
 
(210) 020511 
(220) 2007.01.12 
(730) ANTARES S.A., MD 

Str. Petricani nr. 17, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "КИШИНЕВ". 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020522 
(220) 2006.12.27 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PLUS". 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit. 

 

 
 
 
(210) 020553 
(220) 2007.01.11 
(730) CRASTINA Elena, MD 

Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 87,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, roşu, verde, 
galben, roşu-aprins, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
35   - lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 02.05.06; 02.05.08; 02.05.17; 27.05.01; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 020593 
(220) 2007.01.19 
(730) COJOCARU Aliona, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport neincluse în alte clase; ornamente pen-
tru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine, cu excepţia serviciilor de vânzare 
cu amănuntul (pentru terţi). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020618 
(220) 2007.01.24 
(730) Durumold S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 30/85, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 020642 
(220) 2007.02.08 
(730) TIMPUL COTIDIAN S.R.L., casă editorială, 

MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 95, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COTIDIAN NAŢIONAL 
INDEPENDENT", "DE DIMINEAŢĂ", cu  ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.15; 26.03.23; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 020653 
(220) 2007.01.30 
(730) Cobra Electronics Corporation, corporaţie 

din statul Delaware, US 
6500 West Cortland, Chicago, Illinois 60707, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - sisteme de telecomandă, sisteme telematice 

şi sisteme de control al poziţiei şi de monitori-
zare a vehiculelor şi piese şi accesorii ale 
acestora, dispozitive de găsire a localizării şi 
de urmărire a vehiculelor (cu excepţia celor ce 
se referă la dispozitivele de alarmă antifurt); 
lumini de avertizare în caz de urgenţă; scane-
re radio; detectoare radar, detectoare laser a 
vitezei şi accesorii vândute împreună cu aces-
tea; sisteme portabile şi mobile de navigare 
prin satelit; sisteme de poziţionare globală; 
staţii radio emisie-recepţie (CB); staţii radio 
FRS (family radio service), staţii radio GMRS 
(general mobile radio service); staţii radio 
PMR (private mobile radios); staţii radio mari-
time; staţii radio care în mod automat primesc 
datele despre starea timpului; sisteme de 
măsurare a temperaturii apei marine; sisteme 
de determinare a direcţiei vântului marin; sis-
teme de busole marine; dispozitive marine 
pentru găsirea peştilor; încărcătoare pentru 
baterii; accesorii pentru toate produsele sus-
menţionate, în special antene, suporturi pentru 
antene, microfoane, difuzoare, cabluri coaxia-
le, încărcătoare pentru baterii şi invertoare de 
energie; dispozitive de construire a traiectorii-
lor, instrumente electronice de navigaţie de uz 
maritim, panouri electronice de control desti-
nate folosirii în navigaţia marină, accelerome-
tre, giroscoape, traductoare de uz marin, an-
tene de înaltă frecvenţă, scanere radar şi 
ecrane de afişare folosite în navigaţia marină. 

 

(531) CFE(5) 03.11.01; 03.11.24. 
 
 
 
(210) 020713 
(220) 2007.02.13 
(730) DECOLINE-PLUS S.R.L., întreprindere mix-

tă, MD 
Bd. Decebal nr. 91, MD-2051, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "KRASOK", "®", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru-închis. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.04. 
 
 
 
(210) 020794 
(220) 2007.03.13 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale gazoase sau negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe sau legume; băuturi 
pe bază de fructe sau legume; şerbeturi (li-
chide); siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; extracte nealcoolice din fruc-
te sau legume; băuturi ce conţin fermenţi lac-
taţi, băuturi tonice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi a 
berii; operaţii de export-import; servicii presta-
te de magazine specializate; 
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43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; hoteluri, restauran-
te, baruri, cafenele, bodegi; bistrouri, cofetării, 
cantine; cazare şi servicii hoteliere. 

 

 
 
 
(210) 020795 
(220) 2007.03.13 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale gazoase sau negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe sau legume; băuturi 
pe bază de fructe sau legume; şerbeturi (li-
chide); siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; extracte nealcoolice din fruc-
te sau legume; băuturi ce conţin fermenţi lac-
taţi, băuturi tonice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi a 
berii; operaţii de export-import; servicii presta-
te de magazine specializate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi cu alte băuturi; hoteluri, restau-
rante, baruri, cafenele, bodegi; bistrouri, cofe-
tării, cantine; cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 27.05.04; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 020808 
(220) 2007.02.27 
(730) BIOGUARD INVESTMENTS LTD, VG 

P.O. Box 71, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, oranj, roşu-

închis. 
(511) NCL(9) 
01   - substanţe de mătuire; substanţe pentru sepa-

rarea şi descompunerea grăsimilor; substanţe 
pentru prevenirea scăpării ochiurilor de cio-
rapi; substanţe de dedurizare a apei; substan-
ţe tanante; substanţe adezive naturale; sub-
stanţe tensioactive; substanţe chimice pentru 
tratarea pielii; substanţe chimice pentru pre-
pararea vopselelor; substanţe chimice pentru 
fluidificarea amidonului de descleiere; gliceri-
nă; dispersanţi pentru uleiuri; gelatină cu des-
tinaţie industrială; cazeină; cauciuc lichid; acid 
tanant; acizi; adezivi pentru piele; substanţe 
adezive naturale (cu excepţia lipiciului sau 
cleiului menajer); substanţe adezive cu desti-
naţie industrială; coagulanţi; colodiu; uleiuri 
pentru tanarea pielii; uleiuri pentru tratarea 
pielii tăbăcite; uleiuri pentru tratarea pielii în 
procesul de prepararea a ei; masticuri pentru 
piele; materiale pentru absorbţia uleiurilor 
sintetice; săpunuri metalice; emoliente; emoli-
ente pentru piele (cu excepţia uleiurilor); de-
cantori; decantori pentru articolele textile; 
substanţe de albire pentru ceară; substanţe 
de albire pentru grăsimi; substanţe de albire 
pentru substanţele organice; plastifianţi; mate-
riale plastice în stare brută; întârzietor pentru 
cauciuc; preparate de vulcanizare; preparate 
tanante pentru piele; preparate tanante pentru 
piei; preparate pentru separare şi descleiere; 
preparate pentru industria textilă utilizate în 
procesul de piuare; preparate deshidratante; 



MD - BOPI 5/2008 TRADEMARKS 
 

 92 

preparate degresante utilizate în procesele de 
producere; preparate pentru descleiere; pre-
parate pentru decolorarea uleiurilor; preparate 
pentru decolorare cu destinaţie industrială; 
umectanţi pentru industria textilă; umectanţi 
utilizaţi în procesul de vopsire; umectanţi utili-
zaţi în procesul de albire; preparate chimice 
de condensare; preparate folosite în procesul 
de uscare la aer; soluţii de cauciuc; agenţi 
chimici de dezintegrare (descompunere); subs-
tanţe chimice; răşini artificiale în stare brută; 
răşini sintetice în stare brută; săruri; săruri 
(preparate chimice); compoziţii chimice antia-
cid (rezistente la acţiunea acizilor); alcooli; 
substanţe adezive pentru încălţăminte; ampli-
ficatori chimici pentru cauciuc; amplificatori ai 
vulcanizării; enzime; substanţe chimice; sub-
stanţe chimice pentru recondiţionarea pielii; 
substanţe chimice pentru separarea şi des-
compunerea uleiurilor; substanţe chimice pen-
tru purificarea uleiurilor; substanţe chimice 
pentru prevenirea formării de pete pe ţesături; 
substanţe chimice pentru impermeabilizarea 
pielii; substanţe chimice pentru impermeabili-
zarea articolelor textile; substanţe chimice 
pentru impregnarea pielii; substanţe chimice 
pentru impregnarea articolelor textile; sub-
stanţe chimice industriale pentru înviorarea 
culorilor (nuanţelor); celuloză; baze; emulga-
tori; eteri; esteri; 

 

02   - grunduri; răşini naturale; coloranţi pentru piele; 
coloranţi pentru încălţăminte; coloranţi pentru 
piei; coloranţi din malţ; coloranţi; vopsele ade-
zive; vopsele împotriva murdăririi; vopsele; 
lacuri; masticuri (răşini naturale); masticuri de 
ulei (chituri); umpluturi pentru vopsele; pig-
menţi; acoperiri (vopsele); lacuri de lustruit 
lemnul; aglutinanţi pentru vopsele; decapante 
pentru piele; decapante; diluanţi pentru vop-
sele; diluanţi pentru lacuri; sicativi (catalizatori 
ai uscării vopselelor); răşini naturale în stare 
brută; sumac pentru lacuri; terebentină (dilu-
ant pentru vopsele); fixatori (lacuri); şelac; 
extracte colorante din lemn; emailuri (lacuri); 

 

03   - abrazive; antistatice menajere; bare de lustrui-
re; hârtie abrazivă; hârtie de şmirghel; hârtie 
de lustruire; substanţe aromatice pentru aro-
matizarea rufelor; ceară de rufe; ceară de 
croitorie; ceară pentru cizme sau încălţăminte; 
pietre de şlefuit; carbură de siliciu (material 
abraziv); carburi de metale (materiale abrazi-
ve); diatomit pentru lustruire; corindon (abra-
ziv); coloranţi de rufe; creme, ceară pentru 
piele; uleiuri utilizate în calitate de substanţe 
de curăţare; ulei de terebentină pentru degre-
sare; cretă de curăţat; şmirghel; paste pentru 

lustruire; pietre ponce; material abraziv; mate-
rial de şmirghel cu abraziv de sticlă; preparate 
pentru satinarea (apretarea) ţesăturilor; pre-
parate pentru decolorarea pielii; preparate 
pentru lustruire; preparate pentru satinarea 
rufelor; preparate pentru curăţare uscată; 
preparate pentru înlăturarea vopselelor; pre-
parate pentru înlăturarea lacurilor; preparate 
de curăţat; preparate chimice menajere pen-
tru înviorarea culorilor în cadrul spălatului 
rufelor; soluţii de curăţat; terebentină pentru 
degresare; amestecuri aromatice din flori şi 
ierburi; săruri pentru albit; compoziţii de lus-
truire pentru piele; preparate pentru înlătura-
rea petelor; preparate pentru curăţarea încăl-
ţămintei; detergenţi (cu excepţia celor cu des-
tinaţie industrială şi medicinală), cu excepţia 
detergenţilor în formă de praf pentru spălat; 
degresanţi (cu excepţia celor cu destinaţie 
industrială); hârtie sticlată; esenţe eterice; 

 

04   - vaselină tehnică; ceară (materie primă); ceară 
industrială; ceară pentru curele; ceară de al-
bine; grăsimi pentru gresarea pielii; grăsimi 
pentru gresarea încălţămintei; grăsimi şi ule-
iuri pentru îngrijirea pielii; grăsimi solide; gră-
simi tehnice; uleiuri pentru vopsele; uleiuri 
pentru ţesături; uleiuri tehnice; uleiuri umec-
toare; parafină; preparate pentru înlăturarea 
prafului; compoziţii liante pentru praf; 

 

05   - bactericide; emplastre medicale; pernuţe de 
calozitate; şerveţele, pernuţe igienice; prepa-
rate antiseptice; dezinfectante pentru uz igie-
nic; detergenţi pentru uz medicinal; antipers-
pirante; antiperspirante pentru picioare; tam-
poane pentru vindecarea rănilor; 

 

07   - maşini de vopsit; maşini de prelucrare a pielii; 
maşini şi dispozitive de curăţare a covoarelor 
(electrice); maşini de spălat; maşini de spălat 
rufe; aspiratoare; pluguri de zăpadă; dispoziti-
ve de aspirare a prafului (dispozitive de cură-
ţare); dispozitive de desprăfuire (dispozitive 
de curăţare); dispozitive electrice de curăţare 
a încălţămintei; perii (piese pentru maşini); 
maşini electrice de lustruit parchetul; 

 

21   - bureţi abrazivi pentru piele; bureţi pentru uz 
menajer; suporturi pentru bureţi; velur pentru 
curăţare; articole de perii; instrumente cu ope-
rare manuală pentru curăţare; piele de lustrui-
re; calapoade pentru mărirea încălţămintei; 
materiale pentru confecţionarea periilor; ma-
şini şi dispozitive de lustruire menajere ne-
electrice; truse de voiaj pentru articole de 
toaletă; pulverizatoare; deşeuri de bumbac 
pentru dereticat; deşeuri de lână pentru dere-
ticat; deşeuri de pieptănare (câlţi) de in pentru 
dereticat; mănuşi pentru menaj; mănuşi pen-
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tru lustruire; pernuţe de curăţat; ustensile me-
najere pentru cosmetică; ustensile menajere 
de toaletă; dispozitive de lustruire cu ceară; 
dispozitive de întindere a mănuşilor; dispoziti-
ve de descălţare a cizmelor; captoare de praf 
neelectrice; distribuitoare de săpun; piepteni;   
piepteni electrici; limbi de pantofi; răzătoare; 
cârpe pentru spălat duşumeaua; cârpe pentru 
dereticat; cârpe pentru dereticat impregnate 
cu detergenţi; cârpe de praf; dispozitive aero-
sol (cu excepţia celor medicale); dispozitive 
de curăţat încălţămintea; ustensile menajere; 
perii rigide; perii şi pensule din păr de anima-
le; perii mecanice (pentru covoare); perii de 
încălţăminte; perii electrice (cu excepţia pie-
selor pentru maşini); perii; 

 

25   - lenjerie de corp; lenjerie de corp cu efect anti-
perspirant; ghete; bocanci de fotbal; galoşi; 
jambiere (cu încheietori); ghetre; carâmbi de 
cizme; articole tricotate de sport; tocuri; indis-
pensabili; fulare; ştrampi; maiouri cu mâneci 
scurte; manşoane pentru picioare; flecuri pen-
tru încălţăminte; şosete; încălţăminte de baie; 
încălţăminte de plajă; încălţăminte sportivă; 
încălţăminte; îmbrăcăminte; borduri metalice 
pentru încălţăminte; mănuşi (îmbrăcăminte); 
basmale la gât; jartiere pentru şosete; jartiere 
pentru ciorapi; tălpi; pantofi cu şireturi; dispo-
zitive antialunecare pentru încălţăminte; căl-
câie duble pentru ciorapi; rame pentru încăl-
ţăminte; saboţi (încălţăminte); sandale; cizme; 
căpute pentru încălţăminte; branţuri; chiloţi; 
încălţăminte de gimnastică; papuci; pantofi; 
părţi de încălţăminte - vârfuri de încălţăminte; 
ciorapi; ciorapi ce absorb transpiraţia; fulare; 
crampoane pentru ghete de fotbal; bentiţe; 

 

26   - capse pentru încălţăminte; fixatoare pentru 
pantaloni; încheietori pentru încălţăminte; în-
cheietori pentru bretele; încheietori-lipici; fer-
moare; ace de şelărie; articole de găitănat; 
articole de galanterie (cu excepţia aţei); arti-
cole decorative, textile, încleiate prin încălzire; 
articole de finisare din ţesături, răsucite sau 
împletite; articole brodate cu aur, articole bro-
date cu argint; copci-încheietori; dantele; 
copci (articole de galanterie); copci pentru 
încălţăminte; pompoane; catarame pentru 
pantofi; nasturi; nasturi-embleme; rozete; or-
namente pentru încălţăminte; ornamente pen-
tru îmbrăcăminte; sule; şireturi pentru încăl-
ţăminte; 

 

37   - informaţie cu privire la reparaţii; lăcuire; res-
taurarea îmbrăcămintei; închirierea maşinilor 
de curăţat; reparaţia încălţămintei; reparaţia 
îmbrăcămintei; construirea şi reparaţia depo-
zitelor; spălat; curăţarea străzilor; curăţarea 

îmbrăcămintei; curăţare uscată; curăţarea, 
repararea şi îngrijirea articolelor de piele; cu-
răţarea, repararea şi îngrijirea articolelor de 
blană; 

 

40   - vulcanizare (prelucrarea materialelor); trata-
rea pieilor; brodare; dezactivarea materialelor 
nocive; tăbăcirea pielii; informaţie cu privire la 
prelucrarea metalelor; vopsirea pielii; vopsirea 
blănurilor; vopsirea încălţămintei; vopsirea 
articolelor textile; vopsirea ţesăturilor; satina-
rea blănurilor; tratarea pielii; tratarea blănuri-
lor; tratarea blănurilor cu preparate antimolie; 
tratarea articolelor textile cu preparate anti-
molie; tratarea ţesăturilor cu impermeabiliza-
re; tratarea ţesăturilor pentru a nu se şifona; 
tratarea ţesăturilor cu ignifugare; tratarea ţe-
săturilor, articolelor textile; tratare curată; mo-
dificarea îmbrăcămintei; lustruirea cu abrazi-
ve; cusutul îmbrăcămintei; lucrări de montare-
asamblare la solicitare (pentru terţi); lucrări de 
şelărie; croitul ţesăturilor; satinarea blănurilor; 
tasarea ţesăturilor; servicii de croitorie; curăţă-
torii chimice; fasonarea blănurilor la comandă. 

 

(531) CFE(5) 26.05.02; 26.05.24; 27.05.03; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 020843 
(220) 2007.03.12 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante. 

 

 
 
 
(210) 020852 
(220) 2007.03.06 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., între-

prindere mixtă moldo-română, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

ţia rachiului. 
 

 
 
 
(210) 020900 
(220) 2007.03.19 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware, 
19898, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - erbicide. 
 

 
 
 
(210) 020927 
(220) 2007.03.26 
(730) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd., 

SA 
P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Arabia 
Saudită 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(9) 
16   - produse din carton, neincluse în alte clase; 

articole pentru legătorie; fotografii; adezivi 
(materiale de lipit) pentru papetărie sau me-
naj; materiale pentru artişti; pensule; maşini 
de scris; materiale de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 

caractere tipografice, clişee; scutece pentru 
copii. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 020928 
(220) 2007.03.26 
(730) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd., 

SA 
P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Arabia 
Saudită 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(9) 
16   - produse din carton, neincluse în alte clase; 

articole pentru legătorie; fotografii; adezivi 
(materiale de lipit) pentru papetărie sau me-
naj; materiale pentru artişti; pensule; maşini 
de scris; materiale de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 
caractere tipografice, clişee; scutece pentru 
copii. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 020935 
(220) 2007.04.02 
(730) ANTARES S.A., MD 

Str. Petricani nr. 17, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CHIŞINĂUL". 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

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

 

 
 
 
(210) 020992 
(220) 2007.04.02 
(730) OMISS S.R.L., firmă de producţie şi co-

merţ, MD 
Str. Cetatea Albă nr. 16/A, MD-2082,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă;  uleiuri şi grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 25.07.17; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021003 
(220) 2007.04.03 
(730) "The Tea Company № 1" Stock Company, 

RU 
Ul. Iskrî 31, bloc 7, 129344 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
30   - ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, făină 

şi preparate făcute din cereale, pâine, produ-
se de patiserie, îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(210) 021020 
(220) 2007.04.11 
(730) Arax-Impex S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 021031 
(220) 2007.04.11 
(730) EOS-STUDIO S.R.L., societate comercială, 

MD 
Bd. Decebal nr. 72, bloc 1, of. 20, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

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 indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 07.15.05; 21.01.09; 21.01.15; 26.04.08; 
26.04.09; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 021104 
(220) 2007.04.18 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, cu excepţia pantalonilor, că-

măşilor şi jachetelor în stil jeans; încălţăminte. 
 

 

(210) 021160 
(220) 2007.05.23 
(730) R&P Bolgar Farm S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 149a, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RNP". 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plastu-
ri, material pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje denta-
re; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 021161 
(220) 2007.05.23 
(730) R&P Bolgar Farm S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 149a, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RNP". 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 021162 
(220) 2007.05.22 
(730) GB & Co S.R.L., societate comercială, 

companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, ma-
teriale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 021163 
(220) 2007.05.22 
(730) JEX-B S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Industrială nr. 40, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

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

 

 
 
 
 
 

(210) 021176 
(220) 2007.05.07 
(730) EASEUR HOLDING B.V., NL 

Str. Boelelaan 7, 8e Etage, 1083 HJ Amster-
dam, Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-

se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 
 
 
(210) 021251 
(220) 2007.05.17 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 021272 
(220) 2007.05.23 
(730) ROMGREAS GRUP S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. M. Costin nr. 11, bloc 2, ap. 10,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "mold", "pay", "on-line 
payment", cu excepţia executării grafice de-
osebite. 

(591) Culori revendicate: verde Pantone 382 C, 
albastru Pantone Process Blue C. 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de siguranţă (salvare) şi didactice; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea sunetelor sau imaginilor; supor-
turi magnetice de înregistrare, discuri acusti-
ce; distribuitoare automate şi mecanisme pen-
tru aparatele cu preplată; case înregistratoa-
re, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinc-
toare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 25.07.06; 26.01.01; 26.01.02; 26.01.06; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 021292 
(220) 2007.05.24 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

 
 
 
(210) 021304 
(220) 2007.05.25 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SILVER LABEL". 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea propriilor tale ţigarete, tutun de pipe, 
tutun de mestecat, tutun de prizat, tutun cu 
aromă de cuişoare (kretek), substituenţi ai 
tutunului (cu excepţia celor de uz medical); 
articole pentru fumători, inclusiv hârtie de 
ţigarete şi pipe, filtre pentru ţigarete, vase de 
tutun, portţigarete şi scrumiere nu din metale 
preţioase, din aliajele lor sau acoperite cu 
acestea; pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 021305 
(220) 2007.05.25 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BLUE LABEL". 
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(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea propriilor tale ţigarete, tutun de pipe, 
tutun de mestecat, tutun de prizat, tutun cu 
aromă de cuişoare (kretek), substituenţi ai 
tutunului (cu excepţia celor de uz medical); 
articole pentru fumători, inclusiv hârtie de 
ţigarete şi pipe, filtre pentru ţigarete, vase de 
tutun, portţigarete şi scrumiere nu din metale 
preţioase, din aliajele lor sau acoperite cu 
acestea; pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 021306 
(220) 2007.05.25 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RED LABEL". 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea propriilor tale ţigarete, tutun de pipe, 
tutun de mestecat, tutun de prizat, tutun cu 
aromă de cuişoare (kretek), substituenţi ai 
tutunului (cu excepţia celor de uz medical); 
articole pentru fumători, inclusiv hârtie de 
ţigarete şi pipe, filtre pentru ţigarete, vase de 
tutun, portţigarete şi scrumiere nu din metale 
preţioase, din aliajele lor sau acoperite cu 
acestea; pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 021315 
(220) 2007.05.29 
(730) ZINCENKO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti. 

 

 
 
 
(210) 021319 
(220) 2007.05.29 
(730) OLGA CEBAN, întreprindere individuală, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 81-4, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
25   - lenjerie de corp pentru bărbaţi, femei şi copii, 

inclusiv antibacteriană şi absorbantă de tran-
spiraţie; îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi 
copii, inclusiv bluze, pulovere, body, com-
bidress, şosete, ciorapi, colanţi, şosete trei 
sferturi, ghetre; articole pentru acoperit capul 
pentru bărbaţi, femei şi copii. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.24; 26.04.06; 27.05.07; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 021321 
(220) 2007.05.31 
(730) ACHIRI Serghei, MD 

Str. Alexandru Hîjdeu nr. 98, ap. 15,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COMPUTERS", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare. 

 

(531) CFE(5) 24.09.03; 26.01.02; 26.01.06; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021328 
(220) 2007.06.04 
(730) Agrovin Bulboaca S.A., MD 

Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021330 
(220) 2007.05.31 
(310) 005833298 
(320) 2007.04.16 
(330) EM 
(730) MARBET Spolka z.o.o., PL 

Ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko-Biala, 
Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
(320) 2007.04.16 
 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii 
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei. 

 

 
 
 
(210) 021356 
(220) 2007.06.18 
(730) ATRIO-COM S.R.L., MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; 

 

38   - telecomunicaţii. 
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(210) 021375 
(220) 2007.06.07 
(730) ZERNOFF S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 021413 
(220) 2007.06.18 
(730) BASF Aktiengesellschaft, DE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide, în special preparate pentru distru-

gerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbi-
cide, insecticide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 

(210) 021414 
(220) 2007.06.18 
(730) BASF Aktiengesellschaft, DE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide, în special preparate pentru distru-

gerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbi-
cide, insecticide. 

 

 
 
 
(210) 021417 
(220) 2007.06.19 
(730) LOPATENCO Iurie, MD 

Bd. Dacia nr. 40, bloc 3, ap. 22, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COMPANY", "ACRYLIC 
SANITARY WARES", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-

re a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sa-
nitare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.09.04; 26.01.01; 26.01.02; 26.01.15; 
26.11.13; 27.01.06; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 021419 
(220) 2007.06.19 
(310) 77/069,394 
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(320) 2006.12.21 
(330) US 
(730) Dell Inc., corporaţie din statul Delaware, 

US 
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - calculatoare de birou, calculatoare de tip 

notebook, calculatoare de tip laptop, servere, 
echipament periferic pentru calculatoare, părţi 
şi fitinguri pentru acestea; monitoare, tasta-
turi, mouse-uri, imprimante, scanere, dispozi-
tive facsimil, dispozitive de telecomandă, pro-
iectoare, coprocesoare (procesoare speciali-
zate), modeme, unităţi de discuri dure şi uni-
tăţi de discuri flexibile, memorii cu bandă, 
drivere pentru discurile compacte cu funcţii de 
citire/înregistrare, drivere video digitale cu 
funcţie de citire/înregistrare, drivere optice, 
dispozitive de stocare a datelor, docking sta-
tion-uri, dispozitive de încărcare a bateriilor de 
acumulatoare, difuzoare, precum şi cartele 
electronice sau magnetice şi dispozitive adiţio-
nale pentru memorii, plăci şi circuite de me-
morie, cabluri şi conectoare, toate destinate 
folosirii cu calculatoare; software de calcula-
toare de operare şi utilitare vândute împreună 
ca o unitate; calculatoare personale şi calcu-
latoare de buzunar; asistenţi personali digitali 
(PDA), organizere electronice, agende elec-
tronice, cartele de memorie, cartele compacte 
de memorie; cartele de acces la suporturile 
de informaţii dotate cu microcircuit, peniţe de 
înregistrator pentru calculatoare, baterii de 
acumulatoare, dispozitive de încărcare a ba-
teriilor de acumulatoare, dispozitive de înre-
gistrare audio digitale, dispozitive de redare 
audio digitale, dispozitive de redare pentru 
mp3 playere, căşti, tocuri portative, adaptoare 
de energie electrică, adaptoare de energie 
electrică destinate folosirii în mijloacele de 
transport, tastaturi, scanere, dispozitive de 
susţinere pentru reîncărcarea şi conectarea la 
alte dispozitive, inclusiv la cele periferice, 
cabluri electrice şi dispozitive de conectare 
destinate pentru hardware de calculatoarele şi 
dispozitivele periferice de calculatoare sus-
menţionate, inclusiv modeme, cabluri pentru 
calculatoare, calculatoare de buzunar cu ac-
ces fără fir la poşta electronică şi cu acces 

fără fir la reţelele electronice de transmitere a 
datelor; proiectoare; manuale cu instrucţiuni 
de exploatare a dispozitivelor sus-menţionate 
în formă electronică, vândute ca o unitate 
împreună cu produsele sus-menţionate; ma-
nuale cu instrucţiuni de exploatare a dispoziti-
velor electronice digitale portative şi de buzu-
nar destinate pentru înregistrarea, organiza-
rea, transmiterea, manipularea şi vizionarea 
fişierelor de text, date şi audio; software de 
calculatore destinate folosirii în organizarea, 
transmiterea, manipularea şi vizionarea fişie-
relor de text, date şi audio cu ajutorul dispozi-
tivelor electronice digitale portative şi de bu-
zunar; televizoare. 

 

 
 
 
(210) 021422 
(220) 2007.06.20 
(730) ZERNOFF S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021424 
(220) 2007.06.20 
(730) ZERNOFF S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021425 
(220) 2007.06.20 
(730) ZERNOFF S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021428 
(220) 2007.06.20 
(730) ZERNOFF S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 021429 
(220) 2007.06.20 
(730) ZERNOFF S.R.L., societate comercială, 

MD 

Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

 
 
 
(210) 021431 
(220) 2007.06.20 
(730) ZERNOFF S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021432 
(220) 2007.06.20 
(730) ZERNOFF S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: forma ambalajului. 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

(531) CFE(5) 08.05.01; 08.05.03; 25.07.06; 26.01.06. 
 
 
 
(210) 021446 
(220) 2007.06.21 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, 
Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 

 

 
 
 

(210) 021447 
(220) 2007.06.21 
(730) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., 

BE 
Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - vaccinuri de uz uman. 
 

 
 
 
(210) 021450 
(220) 2007.06.21 
(730) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., 

BE 
Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - vaccinuri de uz uman. 
 

 
 
 
(210) 021452 
(220) 2007.06.22 
(730) Otkrîtoe akţionernoe obşcestvo "Pivova-

rennoe obedinenie "Krasnîi Vostok-
Solodovpivo", RU 
Str. Tihoreţkaia 5, or. Kazani 420054,  
Republica Tatarstan, Federaţia Rusă 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Жигулевское", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, kaki, albastru, 
roşu, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 05.11.15; 19.01.01; 
26.01.01; 28.05.00; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021455 
(220) 2007.06.25 
(310) 307 33 154.7/21 
(320) 2007.05.21 
(330) DE 
(730) TESTRUT SERVICE GmbH, DE 

Am Elsholz 2, D-16766 Kremmen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

06   - accesorii din metal pentru spălarea sondelor, 
articole din sârmă, împrejmuiri din metal, val-
ve, ajutaje, cuplaje filetate; 

 

07   - pompe, cuplaje de absorbţie; 
08   - mături pentru frunze, cultivatoare cu cuţite 

extirpatoare, sape, greble, nivelatoare de ga-
zon, mistrii, hârleţe, topoare, brăzdare, ferăs-
traie; 

 

11   - lămpi cu ulei, lanterne, robinete; 
 

12   - remorci de biciclete, cărucioare de transport; 
 

17   - apărătoare de vânt, învelitori pentru obiecte 
de grădinărit, huse pentru obiecte de grădină-
rit, furtun de grădină; 

 

18   - abajururi, căptuşeli; 
 

19   - împrejmuiri, altele decât cele din metal; 
 

20   - articole împletite, rame de tablou, oglinzi, ras-
tele, accesorii pentru grădină, suporturi pentru 
umbrele, gratii, containere din plastic; 

 

21   - ghivece pentru flori, plantatoare, vaze, coşuri, 
stropitori, compostoare, ghivece pentru bu-
taşi, recipiente pentru plante, coşuri din plas-
tic, distribuitoare, mănuşi pentru grădinărit, 

figurine şi forme decorative, cuve, farfurii de-
corative; 

 

22   - vele, corturi, plase, prelate, funii; 
 

26   - ghirlande decorative din flori artificiale; 
 

27   - rogojini, covoare; 
 

31   - seminţe de grâu, ghirlande decorative din flori 
naturale. 

 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 26.07.11; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 021456 
(220) 2007.06.25 
(310) 307 33 153.9/21 
(320) 2007.05.21 
(330) DE 
(730) TESTRUT SERVICE GmbH, DE 

Am Elsholz 2, D-16766 Kremmen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

06   - accesorii din metal pentru spălarea sondelor, 
articole din sârmă, împrejmuiri din metal, val-
ve, ajutaje, cuplaje filetate; 

 

07   - pompe, cuplaje de absorbţie; 
08   - mături pentru frunze, cultivatoare cu cuţite 

extirpatoare, sape, greble, nivelatoare de ga-
zon, mistrii, hârleţe, topoare, brăzdare, ferăs-
traie; 

 

11   - lămpi cu ulei, lanterne, robinete; 
 

12   - remorci de biciclete, cărucioare de transport; 
 

17   - apărătoare de vânt, învelitori pentru obiecte 
de grădinărit, huse pentru obiecte de grădină-
rit, furtun de grădină; 

 

18   - abajururi, căptuşeli; 
 

19   - împrejmuiri, altele decât cele din metal; 
 

20   - articole împletite, rame de tablou, oglinzi, ras-
tele, accesorii pentru grădină, suporturi pentru 
umbrele, gratii, containere din plastic; 

 

21   - ghivece pentru flori, plantatoare, vaze, coşuri, 
stropitori, compostoare, ghivece pentru bu-
taşi, recipiente pentru plante, coşuri din plas-
tic, distribuitoare, mănuşi pentru grădinărit, 
figurine şi forme decorative, cuve, farfurii de-
corative; 

 

22   - vele, corturi, plase, prelate, funii; 
 

26   - ghirlande decorative din flori artificiale; 
 

27   - rogojini, covoare; 
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31   - seminţe de grâu, ghirlande decorative din flori 
naturale. 

 

 
 
 
(210) 021461 
(220) 2007.06.26 
(730) Makhteshim Chemical Works Ltd., IL 

P.O. Box 60, Industrial Zone, 84100 Beer 
Sheva, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide, erbicide, insecticide şi fungicide. 
 

 
 
 
(210) 021467 
(220) 2007.06.27 
(730) Obstchestvo s ogranichenoy otvetstven-

nostiou "Stchastlivye vremena", RU 
Naberejnye Chelny, pos. Sidorovka, baza 
KUP "Zakamye", mayonezny tsekh, 423820, 
Respublica Tatarstan, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - maioneză. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021468 
(220) 2007.06.28 
(730) ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 

(210) 021471 
(220) 2007.06.28 
(730) ANDALUS ALSHARQ GENERAL TRADING 

(LLC), AE 
P.O. Box 113518 Dubai, Emiratele Arabe  
Unite 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 02.01.02; 02.01.20; 26.04.18; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 021472 
(220) 2007.06.29 
(730) Floralife, Inc., corporaţie din statul South 

Carolina, US 
2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga 
Falls, Ohio 44221, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - preparate destinate folosirii pentru flori şi 

plante, şi anume luciu pentru frunze; prepara-
te pentru menţinerea vieţii şi frumuseţii florilor 
tăiate; preparate pentru hidratarea şi tratarea 
prealabilă a florilor tăiate proaspete; sprayuri 
lichide de finisare pentru împrospătarea, hi-
dratarea şi protecţia compoziţiilor florale şi 
plantelor în ghivece. 
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(210) 021473 
(220) 2007.06.29 
(730) Mul-T-Lock Ltd., IL 

Mul-T-Lock Park, Ha'Azmaut Blvd., POB 
637, Yavne 81104, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - încuietori, broaşte, încuietori de siguranţă şi 

produse de lăcătuşărie, inclusiv corpuri de 
încuietori, cilindri de broască, plăci de bloca-
re, chei şi chei brute, zăvoare, şuruburi de 
fixare, zăvoare de uşă, broaşte îngropate, 
lacăte, zăvoare ale lacătelor, lanţuri de sigu-
ranţă, inele pentru chei, cutii, plăci de identifi-
care, încuietori pentru pivoturi de direcţie, 
încuietori pentru dispozitivele de remorcare, 
încuietori pentru containere de transport; sei-
furi, rame, balamale şi mânere; dispozitive de 
închidere a uşilor neelectrice; dispozitive de 
rezervă şi siguranţă pentru uşi şi ferestre; 
piese de schimb şi auxiliare pentru toate pro-
dusele sus-menţionate; articole destinate utili-
zării de către lăcătuşi la reparaţia şi confecţio-
narea încuietorilor şi cheilor, toate produsele 
sus-menţionate fiind din metal sau preponde-
rent din metal; produse de lăcătuşărie şi fero-
nerie metalică; articole de feronerie pentru 
construcţii; toate produsele incluse în clasa 06; 

 

09   - încuietori şi produse de lăcătuşărie electrice, 
electronice şi electromecanice, inclusiv cilindri 
de broască electronici, plăci de blocare elec-
trice, magneţi pentru uşi, chei electronice, 
cartele-chei, inclusiv cartele de control al ac-
cesului electronice sau magnetice şi smart 
card-uri şi dispozitive de citire a cartelelor-
chei, inclusiv dispozitive de citire a cartelor de 
control al accesului electronice sau magnetice 
şi dispozitive de citire a smart card-urilor; dis-
pozitive pentru programarea încuietorilor, ci-
lindrilor de broască, cheilor, cartelelor-chei şi 
dispozitivelor de citire a cartelelor-chei; dispo-
zitive de deschidere a uşilor, dispozitive de 
închidere a uşilor şi dispozitive de comandă a 
uşilor electromecanice şi electrohidraulice; 
aparate electrice şi electromecanice pentru 
uşi şi ferestre; senzori electronici şi magnetici; 
aparate şi instrumente de semnalizare şi con-
trol, inclusiv pentru verificarea şi/sau controlul 
mişcării oamenilor în interiorul clădirilor, la 
intrarea în şi la ieşirea din clădiri şi prin uşi şi 
porţi şi/sau pentru utilizarea cu încuietori; car-

tele de identificare electronice şi magnetice; 
suporturi de informaţii magnetice şi software 
de calculatoare, toate produsele incluse în 
clasa 09. 

 

 
 
 
(210) 021474 
(220) 2007.06.29 
(730) Mul-T-Lock Ltd., IL 

Mul-T-Lock Park, Ha'Azmaut Blvd., POB 
637, Yavne 81104, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - încuietori, broaşte, încuietori de siguranţă şi 

produse de lăcătuşărie, inclusiv corpuri de 
încuietori, cilindri de broască, plăci de bloca-
re, chei şi chei brute, zăvoare, şuruburi de 
fixare, zăvoare de uşă, broaşte îngropate, 
lacăte, zăvoare ale lacătelor, lanţuri de sigu-
ranţă, inele pentru chei, cutii, plăci de identifi-
care, încuietori pentru pivoturi de direcţie, 
încuietori pentru dispozitivele de remorcare, 
încuietori pentru containere de transport; sei-
furi, rame, balamale şi mânere; dispozitive de 
închidere a uşilor neelectrice; dispozitive de 
rezervă şi siguranţă pentru uşi şi ferestre; 
piese de schimb şi auxiliare pentru toate pro-
dusele sus-menţionate; articole destinate utili-
zării de către lăcătuşi la reparaţia şi confecţio-
narea încuietorilor şi cheilor, toate produsele 
sus-menţionate fiind din metal sau preponde-
rent din metal; produse de lăcătuşărie şi fero-
nerie metalică; articole de feronerie pentru 
construcţii; toate produsele incluse în clasa 06; 

 

09   - încuietori şi produse de lăcătuşărie electrice, 
electronice şi electromecanice, inclusiv cilindri 
de broască electronici, plăci de blocare elec-
trice, magneţi pentru uşi, chei electronice, 
cartele-chei, inclusiv cartele de control al ac-
cesului electronice sau magnetice şi smart 
card-uri şi dispozitive de citire a cartelelor-
chei, inclusiv dispozitive de citire a cartelor de 
control al accesului electronice sau magnetice 
şi dispozitive de citire a smart card-urilor; dis-
pozitive pentru programarea încuietorilor, 
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cilindrilor de broască, cheilor, cartelelor-chei 
şi dispozitivelor de citire a cartelelor-chei; 
dispozitive de deschidere a uşilor, dispozitive 
de închidere a uşilor şi dispozitive de coman-
dă a uşilor electromecanice şi electro-
hidraulice; aparate electrice şi electromecani-
ce pentru uşi şi ferestre; senzori electronici şi 
magnetici; aparate şi instrumente de semnali-
zare şi control, inclusiv pentru verificarea 
şi/sau controlul mişcării oamenilor în interiorul 
clădirilor, la intrarea în şi la ieşirea din clădiri 
şi prin uşi şi porţi şi/sau pentru utilizarea cu 
încuietori; cartele de identificare electronice şi 
magnetice; suporturi de informaţii magnetice 
şi software de calculatoare; toate produsele 
incluse în clasa 09. 

 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.23; 14.05.01; 14.05.02; 
27.05.02. 

 
 
 
(210) 021475 
(220) 2007.06.29 
(730) SÂRBU Anatolie, MD 

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice care 
nu sunt incluse în alte clase; minereuri. 

 

 
 
 
(210) 021476 
(220) 2007.07.02 
(730) MARIAN Teodor, MD 

Str. Kiev nr. 5, MD-2069, Truşeni, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ЕСПРЕССО". 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 17.01.01; 17.01.02; 26.01.03; 
26.11.13; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 021477 
(220) 2007.07.02 
(730) CUŞNIR Vadim, MD 

Bd. Dacia nr. 12, ap. 28, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale colante) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.25; 02.05.02; 02.05.23; 20.05.05; 
26.01.11; 26.04.10. 

 
 
 
(210) 021479 
(220) 2007.07.02 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

 
 
 
(210) 021490 
(220) 2007.07.05 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CLASSIC", "RED". 
(511) NCL(9) 
34   - tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mes-
tecat, tutun de prizat, kretek; substituenţi ai 
tutunului (nu pentru scopuri medicale); artico-
le pentru fumători, inclusiv hârtie de ţigări şi 
pipe de ţigări, filtre pentru ţigarete, borcănaşe 
pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, cu 
excepţia celor confecţionate din metale pre-
ţioase, din aliajele lor sau acoperite cu metale 
preţioase, pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea ţigărilor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 021491 
(220) 2007.07.05 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CLASSIC", "BRONZE". 
(511) NCL(9) 
34   - tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mes-
tecat, tutun de prizat, kretek; substituenţi ai 
tutunului (nu pentru scopuri medicale); artico-
le pentru fumători, inclusiv hârtie de ţigări şi 
pipe de ţigări, filtre pentru ţigarete, borcănaşe 
pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, cu 
excepţia celor confecţionate din metale pre-
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ţioase, din aliajele lor sau acoperite cu metale 
preţioase, pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 021492 
(220) 2007.07.05 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CLASSIC", "BLUE". 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mes-
tecat, tutun de prizat, kretek; substituenţi ai 
tutunului (nu pentru scopuri medicale); artico-
le pentru fumători, inclusiv hârtie de ţigări şi 
pipe de ţigări, filtre pentru ţigarete, borcănaşe 
pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, cu 
excepţia celor confecţionate din metale pre-
ţioase, din aliajele lor sau acoperite cu metale 
preţioase, pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea ţigărilor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 021494 
(220) 2007.07.06 
(730) CIOBANU Serghei, MD 

Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. 101,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.01; 24.17.04; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 021496 
(220) 2007.07.06 
(730) CIOBANU Serghei, MD 

Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. 101,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021497 
(220) 2007.07.06 
(730) Docernee predpriiatie "Imidj Holding" ac-

ţionernoi companii "Imidj Holding Aps", 
UA 
Ul. Pervomaiskaia, d. 2-b, s. Novoe 
Zaporojie, Zaporojskii raion, Zaporojskaia 
obl., 70420, Ucraina 
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(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 021498 
(220) 2007.07.06 
(730) SmithKline Beecham plc, GB 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 
 
 
(210) 021503 
(220) 2007.07.10 
(730) CAHULPAN S.A., MD 

Str. Păcii nr. 20, MD-3900, Cahul, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea băutu-
rilor. 

 

 
 
 
 
 

(210) 021511 
(220) 2007.07.16 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale gazoase sau negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe sau legume; băuturi 
pe bază de fructe sau legume; şerbeturi (li-
chide); siropuri şi alte preparate pentru pregă-
tirea băuturilor, extracte nealcoolice din fructe 
sau legume; băuturi ce conţin fermenţi lactaţi, 
băuturi tonice; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi a 
berii; operaţii de export-import, servicii presta-
te de magazine specializate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi cu alte băuturi; hoteluri, restau-
rante, baruri, cafenele, bodegi; bistrouri, cofe-
tării, cantine; cazare şi servicii hoteliere. 

 

 
 
 
(210) 021512 
(220) 2007.07.17 
(730) CERPRODCOM S.R.L., MD 

Str. Ştefan Gratie nr. 11, MD-2089, Grătieşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 25.01.18; 26.04.10. 
 
 
 
(210) 021515 
(220) 2007.07.16 
(730) Scop-Real S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 113, ap. 6,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "R"; "Cafe", "Fast Food", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roz, violet, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.11.08; 03.07.17; 24.01.18; 
27.05.21; 29.01.12. 

 

(210) 021518 
(220) 2007.07.23 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele, cu ex-
cepţia "dream", "ALOCARD" şi executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 02.03.10; 03.07.17; 20.05.16; 26.01.16; 
26.03.23; 27.07.01. 

 
 
 
(210) 021520 
(220) 2007.07.23 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele, cu ex-
cepţia "dance", "ALOCARD" şi executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 02.03.10; 03.07.17; 20.05.16; 26.01.16; 
26.03.23; 27.07.01. 

 
 
 
(210) 021526 
(220) 2007.07.19 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei,  
Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 25.01.09; 25.01.13; 25.01.25; 27.05.02. 
 
 
 
(210) 021527 
(220) 2007.07.19 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 021529 
(220) 2007.07.17 
(730) U.S. Direct Import S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Bd. Moscova, nr. 14, bloc 1, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri 

igienice şi de frumuseţe pentru oameni sau 
animale; servicii agricole; horticole; forestiere. 

 

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.18; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021532 
(220) 2007.07.17 
(730) ELENIC-LUX S.R.L, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 64, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Club". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 021534 
(220) 2007.07.13 
(730) ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de produc-

ţie şi comerţ, MD 
Str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "NATURELLE". 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

 
 
 
(210) 021535 
(220) 2007.07.10 
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, cor-

poraţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit,  
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "H", "2", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
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(511) NCL(9) 
12   - mijloace de transport cu motor, părţi şi acce-

sorii pentru produsele sus-numite. 
 

(531) CFE(5) 27.05.21; 27.07.01; 27.07.11. 
 
 
 
(210) 021536 
(220) 2007.07.11 
(730) CUSTODIS S.R.L., MD 

Str. Pietrăriei nr. 3, MD-2069, Vatra, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

 
 
 
(210) 021539 
(220) 2007.07.16 
(730) La T.E.A. Feeria S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
Str. Florilor nr. 6/2, ap. 54, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 021541 
(220) 2007.07.11 
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstan-

dard-Ufimskiy Vitamin Plant", RU 
Ul. Khudaiberdina, 28, g. Ufa, RU-450077, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, suplimente alimentare 

biologic active. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021542 
(220) 2007.07.11 
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstan-

dard-Leksredstva", RU 
Agregatnaya str., 1A/18, g. Kursk, Federaţia 
Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, suplimente alimentare 

biologic active. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021544 
(220) 2007.07.12 
(730) DIACONU Sergiu, MD 

Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap.18,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

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

 

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

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(210) 021546 
(220) 2007.07.24 
(730) RÎBNIŢCHII VINNO-CONIACINÎI COMBI-

NAT, zacrîtoe acţionernoe obşcestvo, MD 
Str. Cernîşevskii  nr. 4, MD-5500,  Rîbniţa,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

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

(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.02; 05.03.02; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 021549 
(220) 2007.07.16 
(730) MOLDOVA-CONCERT, întreprindere de 

stat, organizaţie concertistică şi de im-
presariat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 21, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Moldova", "Concert". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi cul-
turale. 

 

 
 

(210) 021560 
(220) 2007.07.13 
(730) NATALCENCO Vitali, MD 

Str. Renaşterii nr. 5, ap. 4, MD-4626, 
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Tehnica", "Info", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; maşini de 
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilie-
rului); material de instruire sau învăţământ (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalare (neincluse în alte clase); caractere 
tipografice; clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.05. 
 
 
 
(210) 021562 
(220) 2007.07.16 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; curtaj în fraht; curtaj în transport; 

expedierea încărcăturilor; depozitarea produ-
selor; ambalarea produselor; informaţie pri-
vind depozitarea produselor în depozite şi 
transportarea; depozitarea produselor în de-
pozite; organizarea călătoriilor; închirierea ve-
hiculelor. 
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(210) 021564 
(220) 2007.07.16 
(730) CATERPILLAR INC., US 

100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; curtaj în fraht; curtaj în transport; 

expedierea încărcăturilor; depozitarea produ-
selor; ambalarea produselor; informaţie pri-
vind depozitarea produselor în depozite şi 
transportarea; depozitarea produselor în de-
pozite; organizarea călătoriilor; închirierea 
vehiculelor. 

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 27.01.01; 27.01.05; 27.05.12. 
 
 
 
(210) 021575 
(220) 2007.07.20 
(730) ZMC-GRUP S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 62, ap. 20, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe şi legume conservate, măsline conser-

vate, ulei din măsline; 
 

31   - produse agricole, fructe şi legume proaspete, 
măsline; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; studiul pieţei, inves-
tigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, 
susţinere în comercializarea produselor sus-
menţionate, import-export, lucrări de birou; 
servicii ale reţelelor de magazine specializate, 
recepţionarea comenzilor, servicii de publici-
tate, de promovare a produselor sus-numite, 
servicii de publicare a textelor publicitare, 
servicii de vânzare cu amănuntul, angro, or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale, 
organizarea târgurilor în scopuri comerciale şi 
de promovare, relaţii cu publicul, distribuirea 
eşantioanelor, demonstrare şi etalare de pro-
duse. 

 

 

(210) 021577 
(220) 2007.07.19 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-

macevticheskaya companiya "AIM", UA 
Ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

bacteriologice pentru scopuri medicinale (me-
dicale) şi veterinare; preparate biologice pen-
tru scopuri medicinale (medicale); medica-
mente pentru uz uman; rădăcini medicinale, 
băuturi medicinale, infuzii medicinale, ierburi 
medicinale (curative); poţiuni; infuzii pentru 
scopuri medicinale (medicale); siropuri pentru 
scopuri farmaceutice; ceaiuri de ierburi pentru 
scopuri medicinale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021578 
(220) 2007.07.19 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-

macevticheskaya companiya "AIM", UA 
Ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

bacteriologice pentru scopuri medicinale (me-
dicale) şi veterinare; balsamuri medicinale; 
preparate biologice pentru scopuri medicinale 
(medicale); rădăcini curative; medicamente 
pentru uz uman; rădăcini medicinale, ierburi 
medicinale (curative); unguente pentru sco-
puri farmaceutice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021580 
(220) 2007.07.19 
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(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-
macevticheskaya companiya "AIM", UA 
Ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

bacteriologice pentru scopuri medicinale  
(medicale) şi veterinare; preparate biologice 
pentru scopuri medicinale (medicale); medi-
camente pentru uz uman; rădăcini medicinale, 
ierburi medicinale; băuturi medicinale, infuzii 
medicinale, ierburi curative; poţiuni; infuzii 
pentru scopuri medicinale; siropuri pentru 
scopuri farmaceutice; pastile pentru scopuri 
farmaceutice; ceaiuri de ierburi pentru scopuri 
medicinale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021582 
(220) 2007.07.19 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-

macevticheskaya companiya "AIM", UA 
Ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

bacteriologice pentru scopuri medicinale (me-
dicale) şi veterinare; preparate biologice pen-
tru scopuri medicinale (medicale); medica-
mente pentru uz uman; rădăcini medicinale, 
ierburi medicinale; băuturi medicinale, infuzii 
medicinale, ierburi curative; poţiuni; infuzii 
pentru scopuri medicinale; siropuri pentru 
scopuri farmaceutice; pastile pentru scopuri 
farmaceutice; ceaiuri de ierburi pentru scopuri 
medicinale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 

(210) 021583 
(220) 2007.07.19 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-

macevticheskaya companiya "AIM", UA 
Ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

bacteriologice pentru scopuri medicinale (me-
dicale) şi veterinare; preparate biologice pen-
tru scopuri medicinale (medicale); medica-
mente pentru uz uman; rădăcini medicinale, 
ierburi medicinale; băuturi medicinale, infuzii 
medicinale, ierburi curative; poţiuni; infuzii 
pentru scopuri medicale; siropuri pentru sco-
puri farmaceutice; pastile pentru scopuri far-
maceutice; ceaiuri de ierburi pentru scopuri 
medicinale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021585 
(220) 2007.07.19 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-

macevticheskaya companiya "AIM", UA 
Ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

bacteriologice pentru scopuri medicinale (me-
dicale) şi veterinare; preparate biologice pen-
tru scopuri medicinale (medicale); medica-
mente pentru uz uman; rădăcini medicinale, 
ierburi medicinale; băuturi medicinale, infuzii 
medicinale, ierburi curative; poţiuni; infuzii 
pentru scopuri medicinale; siropuri pentru 
scopuri farmaceutice; pastile pentru scopuri 
farmaceutice; ceaiuri de ierburi pentru scopuri 
medicinale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 021586 
(220) 2007.07.19 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-

macevticheskaya companiya "AIM", UA 
Ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

bacteriologice pentru scopuri medicinale (me-
dicale) şi veterinare; preparate biologice pen-
tru scopuri medicinale (medicale); medica-
mente pentru uz uman; rădăcini medicinale, 
ierburi medicinale; băuturi medicinale, infuzii 
medicinale, ierburi curative; poţiuni; infuzii 
pentru scopuri medicale; siropuri pentru sco-
puri farmaceutice; pastile pentru scopuri far-
maceutice; ceaiuri de ierburi pentru scopuri 
medicinale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021587 
(220) 2007.07.19 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-

macevticheskaya companiya "AIM", UA 
Ul. Harkovskih diviziy, 20, Harkov, 61091, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate bac-

teriologice pentru scopuri medicinale (medica-
le) şi veterinare; balsamuri medicinale; prepa-
rate biologice pentru scopuri medicinale (me-
dicale); preparate cu vitamine; preparate dia-
betice; substanţe dietetice pentru scopuri me-
dicale (medicinale); produse alimentare diete-
tice pentru scopuri medicale (medicinale), 
aditivi (amestecuri) alimentari pentru scopuri 
medicale; rădăcini curative; culturi de micro-
organisme pentru scopuri medicinale (medi-
cale) şi veterinare; medicamente pentru uz 
uman; rădăcini medicinale, băuturi medicina-
le, infuzii medicinale, ierburi medicinale (cura-
tive); unguente pentru scopuri farmaceutice; 
poţiuni; infuzii pentru scopuri medicinale (me-
dicale); aditivi (amestecuri) alimentari mine-
rali; siropuri pentru scopuri farmaceutice; pas-
tile pentru scopuri farmaceutice; ceaiuri de 
ierburi pentru scopuri medicinale. 

 

(531) CFE(5) 03.13.05; 05.03.11; 05.11.01; 26.05.04; 
26.05.18. 

 
 
 
(210) 021589 
(220) 2007.07.19 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstven-

nostiiu "Likioro-vodocinîi zavod "Bai-
kaliskii kedr", RU 
Ul. Rabocego Ştaba, d. 27, 664001,  
g. Irkutsk, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021591 
(220) 2007.07.20 
(730) ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 021592 
(220) 2007.07.20 
(730) Glaxo Group Limited, GB 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul 
Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse şi substanţe farmaceutice şi medicale. 
 

 
 
 
(210) 021594 
(220) 2007.07.20 
(730) TORICADO S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 6/1, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 22.01.05; 26.11.13; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 021595 
(220) 2007.07.20 
(310) 2446442 
(320) 2007.02.01 
(330) GB 
(730) AVERY DENNISON CORPORATION, US A 

State of Delaware corporation, US 
150 North Orange Grove Boulevard, Pasa-
dena, California 91103, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - etichete neimprimate şi materie primă pentru 

etichete; etichete imprimate; etichete de uz 
comercial şi industrial; etichete (fişe ce conţin 
informaţie despre produs); articole din materi-
al stratificat; autocolante în formă de foi şi/sau 
rulou; etichete cu cod liniar pentru a fi utilizate 
în comerţ, industrie şi inventariere; hârtie de 
bază ce se lipeşte prin aplicarea presiunii; 
materie primă de hârtie pentru părţi exterioa-
re; materiale platbandă şi în rulouri auto-
adezive pentru confecţionarea etichetelor, 
semnelor, insignelor, imaginilor grafice şi altor 
articole similare; etichete transferabile (etiche-
te ce se transferă pe produs prin încălzire); 
etichete neimprimate şi parţial imprimate 
autoadezive nu din materiale textile comercia-
lizate transformatorilor şi utilizatorilor finali de 
etichete care posedă echipament ce permite 
imprimarea reprezentării în oglindă a codurilor 
liniare şi semnelor alfanumerice; liner de lipit; 
etichete specializate şi individuale utilizate în 
scopul asigurării securităţii şi protecţiei contra 
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fraudelor; etichete de siguranţă, şi anume eti-
chete care codifică informaţia de identificare; 
imprimante de etichete şi maşini de birou pen-
tru aplicarea etichetelor; etichete pentru stela-
je de magazin pentru indicarea preţului, pro-
duselor şi/sau promoţiilor; etichete cu adrese; 
hârtie pentru ambalare, carton, etichete (fişe 
ce conţin informaţie despre produs) imprimate 
şi neimprimate din hârtie şi carton de uz ge-
neral; etichete şi etichete (fişe ce conţin in-
formaţie despre produs) de hârtie; hârtie stra-
tificată, autocolante în formă de foi şi rulouri; 
hârtie cretată antiadezivă pentru copiere, pro-
ducerea imaginilor, etichetelor şi peliculei; 
hârtie de imprimat ce se lipeşte prin aplicarea 
presiunii pentru etichete şi imagini; materie 
primă pentru hârtie; hârtie pentru imprimarea 
fotografiilor, imaginilor computerizate şi/sau 
digitale; fişe şi inserţii din carton de ambalaj 
pentru haine; fişe de evidenţă, de înregistrare, 
cărţi de vizită şi etichete, cărţi poştale; fixatori 
autoadezivi de etichete; fixatori autoadezivi de 
cărţi de vizită; etichete gumate şi accesorii; 
litere, numere şi simboluri adezive; accesorii 
adezive; hârtie autoadezivă destinată pentru 
folosirea în imprimante cu laser; sigilii de pe-
cetluire; plicuri pentru date, dischete şi expe-
dieri de protecţie; etichete şi insigne cu de-
numire; bandă adezivă şi bandă de corectare; 
materiale adezive şi clei pentru papetărie sau 
menaj; hârtie de carbon; bibliorafturi; biblioraf-
turi cu fişiere suspendate; bibliorafturi cu ine-
le; bibliorafturi de prezentare; bibliorafturi de 
referinţă, bibliorafturi de păstrare, bibliorafturi 
pentru şevalete; coperte de rapoarte; mape 
de prezentare; maşini de prindere a docu-
mentelor; protectoare de foi; protectoare de 
foi de prezentare, referinţă şi păstrare, protec-
toare de foi secţionate; pagini de bibliorafturi 
transparente din plastic pentru fixarea şi ex-
punerea cărţilor comerciale, cărţilor de vizită 
şi fotografiilor; maşini de fălţuit pentru papetă-
rie; mape-registratoare; cleme pentru mape-
registratoare; organizere personale şi orga-
nizere pentru papetărie; mape de buzunar; 
carnete de note; instrumente pentru scris; 
stilouri, creioane, markere de evidenţiere şi 
creioane de marcat; instrumente pentru scris 
cu două capete; tuşiere; insigne imprimate la 
calculator şi accesorii, şi anume insigne 
autoadezive cu denumire, insigne de siguran-
ţă, etichete autoadezive pentru insigne de 
siguranţă, fişe şi inserţii de fişe pentru coperte 
din plastic, insigne de identificare, insigne şi 
etichete (fişe ce conţin informaţie despre pro-
dus) de identificare cu fotografie; desene 
transferabile şi decalcomanii aplicate prin 

încălzire; hârtie pentru drapele şi semne; au-
tocolante şi decalcomanii pentru arta de corp; 
etichete de hârtie de avertizare şi urmărire, 
etichete de hârtie pentru marcarea permanen-
tă a părţilor componente în timpul procesului 
de producere, pentru identificarea mijloacelor 
de transport şi logistică; etichete şi etichete 
(fişe ce conţin informaţie despre produs) ce 
conţin detectoare care măsoară prospeţimea 
produselor alimentare; etichete decorative cu 
desene sau imagini pentru folosirea şi/sau să 
fie similare cu timbrele poştale; foi, benzi şi 
pânze de hârtie sau în special de hârtie căp-
tuşite sau acoperite cu lipici pentru decorare, 
reprezentări şi materie primă pentru etichete; 
reprezentări grafice adezive pentru părţile 
exterioare ale automobilelor şi camioanelor; 
reprezentări grafice exterioare; materiale au-
toadezive în rulouri şi foi, inclusiv fabricate din 
hârtie, de uz general, inclusiv pentru decora-
re, reprezentări, trasarea fâşiilor pe automobi-
le, marcare temporară, marcare de siguranţă 
şi informaţională; pelicule din materiale plasti-
ce şi materiale stratificate pentru ambalaj de 
uz comercial sau industrial în formă de foi sau 
rulou; etichete reflectoare de uz comercial, 
grafic sau industrial; etichete şi etichete (fişe 
ce conţin informaţie despre produs) nu din 
materiale textile; etichete de avertizare şi ur-
mărire nu din materiale textile, etichete nu din 
materiale textile pentru marcarea permanentă 
a părţilor componente în timpul procesului de 
producere, pentru identificarea mijloacelor de 
transport şi logistică; o diversitate de articole 
decorative şi produse de etichete netextile 
pentru interiorul autovehiculelor, şi anume 
etichete aplicate pe produs prin încălzire şi 
materiale adezive aplicate prin încălzire pen-
tru substraturile de ţesătură şi articole, etiche-
te de avertizare pentru pernuţele pneumatice 
de siguranţă aplicate pe vizierele antisolare şi 
etichete de avertizare pentru scaunul pentru 
copii aplicate pe centurile de siguranţă; eti-
chete cu cod liniar nu din materiale textile 
folosite pentru urmărirea pieselor în instalaţiile 
de transmisie de putere. 

 

 
 
 
(210) 021597 
(220) 2007.07.23 
(730) B.S.A., FR 

33 Avenue du Maine, Tour Maine Montpar-
nasse, 75015 Paris, Franţa 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: alb, roz, roşu, galben, 
verde, albastru. 

(511) NCL(9) 
29   - lapte, unt şi produse lactate; produse din lapte 

proaspăt; uleiuri şi grăsimi comestibile; mân-
căruri gata preparate în baza produselor men-
ţionate; băuturi lactate cu predominarea lapte-
lui; deserturi lactate; iaurturi; iaurturi de băut; 
creme, frişcă; creme şi frişcă de desert; 

 

30   - făină şi produse cerealiere; produse de panifi-
caţie, produse de patiserie, produse de pati-
serie din aluat dulce preponderent cu umplu-
tură, torturi, checuri, brioşe, clătite, articole de 
cofetărie, articole de cofetărie din zahăr; 
gheaţă, îngheţată, miere, sirop de melasă. 

 

(531) CFE(5) 05.07.14; 08.03.01; 25.03.01; 27.05.24; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 021598 
(220) 2007.07.23 
(730) Osotspa Co., Ltd., TH 

348 Ramkhamhaeng Road, Huamak,  
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailanda 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "STILL ENERGY DRINK", 
"M", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb, negru, 
liliachiu. 

(511) NCL(9) 
32   - băuturi nealcoolice; băuturi din fructe, băuturi 

pentru sportivi şi băuturi izotonice, băuturi 
energizante şi sucuri din fructe; siropuri, pra-
furi şi alte preparate pentru fabricarea băuturi-
lor nealcoolice, băuturilor din fructe, băuturilor 
pentru sportivi şi băuturilor izotonice, băuturi-
lor energizante şi sucurilor din fructe. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 01.03.10; 01.03.15; 
26.07.03; 27.07.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021599 
(220) 2007.07.24 
(730) COŞULEAN Victor, MD 

Str. Albişoara nr. 80, bloc 3, ap. 119,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 021602 
(220) 2007.08.01 
(730) Ilgar Ahmadov, AZ 

Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

 
 
 
(210) 021607 
(220) 2007.08.01 
(730) Ilgar Ahmadov, AZ 

Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

 

(210) 021608 
(220) 2007.08.01 
(730) Ilgar Ahmadov, AZ 

Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

 
 
 
(210) 021609 
(220) 2007.08.01 
(730) Ilgar Ahmadov, AZ 

Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

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

 

 
 
 
(210) 021610 
(220) 2007.08.01 
(730) Ilgar Ahmadov, AZ 

Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
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uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare, fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 021611 
(220) 2007.08.01 
(730) Ilgar Ahmadov, AZ 

Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare, fungicide, erbicide. 

 

 
 
 
(210) 021614 
(220) 2007.07.25 
(730) LUMILUX-COM S.R.L., MD 

Str. Pavlov nr. 32, MD-2089, Ciorescu,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COM". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 021626 
(220) 2007.07.30 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane celulare, software pentru telefoane 

celulare şi dispozitive digitale portative GPS 
ce folosesc comunicaţiile prin satelit pentru a 
indica amplasarea curentă a utilizatorilor şi 
direcţiile către destinaţia introdusă sau punc-
tul de interes cu ajutorul informaţiei accesibile 
prin telefon celular sau de pe web site din 
Internet; cartele de memorie ce conţin datele 
hărţii. 

 

 
 
 
(210) 021662 
(220) 2007.08.09 
(730) BOVALIM S.R.L., MD 

Str. Trandafirilor nr. 29/1, MD-2038, Chişi-
nău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

 
 
 
(210) 022214 
(220) 2007.11.05 
(730) ŞTERBEŢ Nicolae, MD 

Str. L. Blaga nr. 7, MD-3400, Hînceşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 022228 
(220) 2007.11.09 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit  Varlaam  nr. 80,  MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VIN", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 07.05.09; 07.11.01; 07.11.05; 26.01.02; 
26.04.02; 26.04.10; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 022447 
(220) 2007.12.28 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Grenoble nr. 161 A, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Z", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.21. 
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 

numărul înregistrării mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei  ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data 

depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 021457 2007.06.25 16185 2008.04.09 01,02,03,04,05, 

06,07,08,09,10, 
11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25 
26,27,28,29,30, 
31,32,33,34,35, 
36,37,38,39,40, 
41,42,43,44,45 

VANGHELI Spiridon, MD 12/2007 

2 021556 2007.07.17 16208 2008.04.09 01,35 HIDROCHIM S.R.L., MD 12/2007 
3 019089 2006.04.10 16209 2008.04.10 09,35,37,38 ALDEMON TECHNOLOGIES 

LIMITED, CY 
12/2007 

4 017789 2005.09.19 16210 2008.04.14 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 12/2007 
5 017803 2005.08.24 16211 2008.04.14 03,16 Toruńskie Zaklady Materialów 

Opatrunkowych, Spólka Akcyjna, PL 
12/2007 

6 017879 2005.10.06 16212 2008.04.14 09,35,36,37,42 Cladina Investments Limited, CY 12/2007 
7 017991 2005.10.28 16213 2008.04.14 09,41,42 Fredric L. Plotnick, US 12/2007 
8 018094 2005.11.17 16214 2008.04.14 32,33 Spirits Product International 

Intellectual Property B.V., AW 
12/2007 

9 018577 2006.01.21 16215 2008.04.15 05 DEPOFARM S.R.L., MD 12/2007 
10 018607 2006.01.20 16216 2008.04.15 03,05,08,10,14, 

16,20,21,25,28, 
29,30,32,35,36, 

39,41,42,44 

LING Oleg, MD 12/2007 

11 018874 2006.03.01 16217 2008.04.15 16,17 FEDULA Iuri, MD 12/2007 
12 018980 2006.03.17 16218 2008.04.15 33 ENTEH S.A., MD 12/2007 
13 018981 2006.03.17 16219 2008.04.15 33 ENTEH S.A., MD 12/2007 
14 019230 2006.04.27 16312 2008.04.15 30 ORION Corporation, KR 12/2007 
15 019234 2006.04.27 16313 2008.04.15 05 RANBAXY LABORATORIES 

LIMITED, IN 
12/2007 

16 019323 2006.05.19 16314 2008.04.15 35 Diagaras S.R.L., MD 12/2007 
17 019381 2006.05.30 16315 2008.04.15 06,07 ARMPROF-LUX S.R.L., MD 12/2007 
18 019422 2006.06.06 16316 2008.04.15 06,07,08,09, 

17,19,20,21 
Romstal Trade S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

12/2007 

19 019496 2006.06.20 16317 2008.04.15 33 Docernee predpriiatie "Imidj 
Holding" acţionernoi companii "Imidj 
Holding Aps", UA 

12/2007 

20 019608 2006.06.30 16318 2008.04.15 29,30,32 STANCU  Eugeniu, MD 12/2007 
21 019790 2006.08.01 16319 2008.04.15 35 LINELLA S.R.L., MD 12/2007 
22 019812 2006.08.02 16320 2008.04.15 32 Starbucks Corporation d/b/a 

Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

12/2007 

23 019964 2006.09.13 16321 2008.04.16 16,35 FIN-CONSULTANT S.R.L., MD 12/2007 
24 019966 2006.09.13 16322 2008.04.16 16,35 FIN-CONSULTANT S.R.L., MD 12/2007 
25 019975 2006.09.21 16323 2008.04.16 19 BIComplex S.R.L., MD 12/2007 
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26 019992 2006.09.12 16324 2008.04.17 09,11 PORCESCU Igor, MD 12/2007 
27 020009 2006.09.15 16325 2008.04.17 05,35 Farmina S.R.L., MD 12/2007 
28 020126 2006.10.06 16326 2008.04.17 30,35 CAZAC Oleg, MD 12/2007 
29 020141 2006.10.11 16327 2008.04.17 29,30 STANCU Eugeniu, MD 12/2007 
30 020175 2006.10.18 16328 2008.04.17 03,35 Farmina S.R.L., MD 12/2007 
31 020176 2006.10.18 16329 2008.04.17 03,35 Farmina S.R.L., MD 12/2007 
32 021351 2007.06.11 16330 2008.04.17 03,35 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 12/2007 
33 020225 2006.10.24 16331 2008.04.17 03,05 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC., US 
12/2007 

34 020261 2006.11.03 16332 2008.04.18 23,24,25,26,35 MARTELL-EXIM S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

12/2007 

35 020263 2006.11.06 16333 2008.04.18 38,41 YouTube, LLC, US 12/2007 
36 020264 2006.11.06 16334 2008.04.18 38,41 YouTube, LLC, US 12/2007 
37 020326 2006.11.17 16335 2008.04.18 32,33,35 SOLOVEI Alexandru, MD 12/2007 
38 020332 2006.11.21 16336 2008.04.18 29,35 AUGUR PERLA S.A., MD 12/2007 
39 020438 2006.12.05 16337 2008.04.21 12 TENNECO AUTOMOTIVE 

OPERATING COMPANY INC., US 
12/2007 

40 020448 2006.12.08 16338 2008.04.21 16,39,43 easyGroup IP Licensing Limited, GB 12/2007 
41 020456 2006.12.12 16339 2008.04.21 35 MOTOROLA, INC., corporaţie 

organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

12/2007 

42 020474 2006.12.21 16340 2008.04.21 29,30,32 STAMAT Serghei, MD 12/2007 
43 020478 2006.12.21 16341 2008.04.21 36 Prime Capital S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
12/2007 

44 020479 2006.12.21 16342 2008.04.21 36 Prime Capital S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

12/2007 

45 020480 2006.12.21 16343 2008.04.21 36 Prime Capital S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

12/2007 

46 020481 2006.12.21 16344 2008.04.21 36 Prime Capital S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

12/2007 

47 020483 2006.12.20 16345 2008.04.21 35,39,41 La T.E.A. Feerie S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2007 

48 020497 2006.12.20 16346 2008.04.21 34 Dunhill Tobacco of London Limited, 
GB 

12/2007 

49 020499 2006.12.20 16347 2008.04.21 05 Astellas Pharma Inc., JP 12/2007 
50 020500 2006.12.20 16348 2008.04.21 05 Astellas Pharma Inc., JP 12/2007 
51 020509 2006.12.22 16349 2008.04.21 38 Touchmire S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
12/2007 

52 020518 2006.12.26 16350 2008.04.21 05 NUFARM, FR 12/2007 
53 020519 2006.12.26 16351 2008.04.21 05 NUFARM, FR 12/2007 
54 020520 2006.12.26 16352 2008.04.21 29,30,35,39,43 LINELLA S.R.L., MD 12/2007 
55 020535 2007.01.02 16353 2008.04.21 07,16,22 Scholle Corporation, US 12/2007 
56 020541 2007.01.10 16354 2008.04.22 31,35,39 MAXIPLANT S.R.L., MD 12/2007 
57 020544 2007.01.10 16355 2008.04.22 09,11 CHI MEI CORPORATION, CN 12/2007 
58 020545 2007.01.10 16356 2008.04.22 16,35,36,41 BENDERSCHI Viorel, MD 12/2007 
59 020546 2007.01.10 16357 2008.04.22 05 Wyeth, US 12/2007 
60 020547 2007.01.10 16358 2008.04.22 05 Wyeth, US 12/2007 
61 020548 2007.01.10 16359 2008.04.22 05 Wyeth, US 12/2007 
62 020549 2007.01.18 16360 2008.04.22 35 BALTAG Dorin, MD 12/2007 
63 020559 2007.01.11 16361 2008.04.22 32,33 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. a 

corporation organized and existing 
under the laws of Mexico, MX 

12/2007 

64 020567 2007.01.12 16362 2008.04.22 35,36,37,41,43 Procapital Grup S.R.L., MD 12/2007 
65 020580 2007.01.16 16363 2008.04.22 29,30,31,35 Nova Nut S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
12/2007 

66 020581 2007.01.12 16364 2008.04.22 05 Merck & Co., Inc., US 12/2007 



MD - BOPI 5/2008  TRADEMARKS 

 128 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
67 020587 2007.01.16 16365 2008.04.22 05,16,29,30,32,33 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

"Eksperimentalno-konservny zavod 
"Lebedyansky", RU 

12/2007 

68 020619 2007.01.25 16366 2008.04.22 10,44 ORTOPED S.R.L., centru medical 
de reabilitare, MD 

12/2007 

69 014508 2004.03.26 16367 2008.04.24 33 VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD 1/2005 
70 020617 2007.01.26 16368 2008.04.11 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 12/2007 
71 014913 2004.04.21 16369 2008.04.24 33 ORHEI-VIN S.A., MD 3/2005 
72 015603 2004.10.27 16370 2008.04.24 33 GB & Co S.R.L., societate 

comercială, companie, MD 
8/2005 

73 019046 2006.03.30 16371 2008.04.24 07,08,35,37 LIUBENCO Irina, MD 11/2007 
74 020416 2006.12.04 16372 2008.04.24 19 SUPRATEN S.A., MD 11/2007 
75 021018 2007.04.04 16373 2008.04.24 39 Uniglobe Travel International 

Limited Partnership, CA 
10/2007 

76 017276 2005.06.27 16374 2008.04.24 25,35 Skechers U.S.A., Inc. II, corporaţie 
din statul Delaware, US 

6/2006 

77 019367 2006.05.22 16375 2008.04.24 09,38 Orange Personal Communications 
Services Limited, GB 

3/2007 

78 019718 2006.07.25 16376 2008.04.24 05,35 VITAPHARM-COM S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

7/2007 

79 017787 2005.09.19 16377 2008.04.24 12 Honda Motor Co., Ltd., JP 8/2007 
80 017841 2005.10.03 16378 2008.04.24 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, 

MD 
9/2007 

81 021588 2007.07.31 16380 2008.04.24 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 10/2007 
82 020574 2007.01.12 16381 2008.04.10 03 Perio, Inc., US 12/2007 
83 020621 2007.01.23 16382 2008.04.10 16 OOO "Soverşenno secretno trend", 

RU 
12/2007 

84 020623 2007.01.24 16383 2008.04.10 30 BUCURIA S.A., MD 12/2007 
85 020625 2007.01.24 16385 2008.04.10 30 BUCURIA S.A., MD 12/2007 
86 020626 2007.01.24 16386 2008.04.10 30 BUCURIA S.A., MD 12/2007 
87 020632 2007.02.05 16387 2008.04.10 35,41 Perpetuum S.R.L., MD 12/2007 
88 020639 2007.01.25 16388 2008.04.10 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
12/2007 

89 020641 2007.01.29 16389 2008.04.10 09,35 COGAN Leonid, MD 12/2007 
90 020644 2007.02.08 16390 2008.04.14 33 ACATES-L S.R.L., MD 12/2007 
91 020645 2007.02.08 16391 2008.04.14 33 ACATES-L S.R.L., MD 12/2007 
92 020646 2007.01.30 16392 2008.04.14 16,35 Development Group S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
12/2007 

93 020647 2007.01.29 16393 2008.04.14 29,30,43 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc., US 

12/2007 

94 020648 2007.01.29 16394 2008.04.14 29,30,43 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc., US 

12/2007 

95 020649 2007.01.29 16395 2008.04.14 29,30,43 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc., US 

12/2007 

96 020650 2007.01.29 16396 2008.04.14 29,30 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc., US 

12/2007 

97 020651 2007.01.29 16397 2008.04.14 29,30,43 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings, Inc., US 

12/2007 

98 020664 2007.02.01 16398 2008.04.14 34 Aktsionerno Droujestvo 
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

12/2007 

99 020668 2007.02.01 16399 2008.04.14 06 CHONGQING MEXIN GROUP 
INDUSTRY CO., LTD., CN 

12/2007 

100 020669 2007.02.01 16400 2008.04.14 12,37 Great Wall Motor Company Limited, 
CN 

12/2007 

101 020675 2007.02.02 16401 2008.04.14 26 YKK CORPORATION, JP 12/2007 
102 020677 2007.02.02 16402 2008.04.14 25 United States Polo Association, US 12/2007 
103 020681 2007.02.06 16403 2008.04.15 09,38 Mobile Telecommunications 

Company (KSC), KW 
12/2007 
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104 020730 2007.02.16 16404 2008.04.15 09 Koss Corporation, US 12/2007 
105 020763 2007.02.22 16405 2008.04.15 30 RÎUL VECHI S.R.L., MD 12/2007 
106 020765 2007.02.23 16406 2008.04.15 05,16,25,30,33, 

35,39,41,43,44 
LÎSÎI Eduard, MD 12/2007 

107 020774 2007.02.12 16407 2008.04.15 05 Berlin-Chemie AG, DE 12/2007 
108 020788 2007.03.26 16408 2008.04.15 35 TECHELECTRO-SV S.R.L., MD 12/2007 
109 020814 2007.03.01 16409 2008.04.15 02,03,05,09,11, 

16,29,30,31,32, 
33,34,35,39 

Moldagroproduct S.R.L., MD 12/2007 

110 020815 2007.02.28 16410 2008.04.15 32,33 Closed joint-stock company with 
100 per cent foreign investments 
"ROUST INCORPORATED", RU 

12/2007 

111 020817 2007.02.28 16411 2008.04.15 16,42 BowTie, Inc., corporaţie din statul 
California, US 

12/2007 

112 020818 2007.02.28 16412 2008.04.15 16,42 BowTie, Inc., corporaţie din statul 
California, US 

12/2007 

113 020835 2007.03.01 16413 2008.04.15 25 ASICS Corporation, JP 12/2007 
114 020836 2007.03.01 16414 2008.04.15 25 ASICS Corporation, JP 12/2007 
115 020837 2007.03.01 16415 2008.04.15 18,25,28 ASICS Corporation, JP 12/2007 
116 020865 2007.03.21 16416 2008.04.15 41 VUSUAL GRUP S.R.L., societate 

comercială, MD 
12/2007 

117 020903 2007.03.20 16417 2008.04.15 35,37,39 ESPLAN-LUX S.R.L., MD 12/2007 
118 020940 2007.03.30 16418 2008.04.15 32,35 BUZĂ Serghei, MD 12/2007 
119 020628 2007.02.06 16419 2008.04.15 06,19,35,37,39 INCONARM S.A., societate 

comercială, MD 
12/2007 

120 020635 2007.01.25 16420 2008.04.15 03,14,25,35,44 PICARIUS S.R.L., MD 12/2007 
121 020636 2007.01.26 16421 2008.04.15 33,35 ROMATIM S.R.L., MD 12/2007 
122 021469 2007.07.05 16422 2008.04.16 29 DANDAR S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
12/2007 

123 014570 2004.04.15 16423 2008.04.24 33 VINAGROPROFIT S.R.L., MD 12/2004 
124 017070 2005.05.30 16424 2008.04.24 01,02,04,06,07, 

08,09,10,11,12, 
13,14,15,17,18, 
19,20,21,22,23, 
24,25,26,27,28, 
31,33,34,36,37, 

39,40,44 

ZARECINEVA Svetlana, MD 12/2007 

125 018867 2006.03.03 16425 2008.04.24 30,31 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 7/2006 
126 020764 2007.02.23 16426 2008.04.24 14,18,25 ARNĂUTU Svetlana, MD 12/2007 
127 022036 2007.10.09 16427 2008.04.24 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 12/2007 
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Lista mărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr.  
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) 
 Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST. 3 OMPI (442)      
Nr. 

BOPI 

(450)      
Nr. 

BOPI 

    1 2 3 4 5 6 7 
1  2R 131 2018.01.17 07,09,11 Aktiebolaget Electrolux, SE 

Luxbacken 1, S-105 45 STOCKHOLM, Suedia 
 7/1994 

2  2R 135 2018.02.09 29 CONOPCO, INC., US 
390 Park Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, 
Statele Unite ale Americii 

 6/1994 

3  2R 240 2018.02.17 09 LUCENT TECHNOLOGIES INC., US 
600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey 
07974-0636, Statele Unite ale Americii 

 7/1994 

4  2R 292 2018.02.01 03 Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750, Glaris, Elveţia 

 7/1994 

5  R 295 2018.04.20 35,36 VERBAND DER VEREINE CREDITREFORM 
e.V., DE 
Hellersbergstrasse 12, 41460 Neuss, 
Germania 

 7/1994 

6  R 5008 2016.03.22 33 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mixtă, 
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

5/1997 10/1997 

7  R 6075 2018.03.23 33 E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul 
California, US 
600 Yosemite Boulevard, Modesto, California, 
Statele Unite ale Americii 

8/1998 1/1999 

8  R 6107 2017.09.12 18,25 TJ Investments, Ltd., GB 
Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, 
London EC4R 2AT, Regatul Unit 

8/1998 2/1999 

9  R 6108 2017.09.12 25 TJ Investments, Ltd, GB 
Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, 
London EC4R 2AT, Regatul Unit 

8/1998 2/1999 

10  R 6299 2016.12.26 39 BERTONTRANS S.R.L., MD 
Str. A. Hîjdeu nr. 59,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10/1997 4/1999 

11  R 6302 2017.07.25 16,35,42 MAKLER PLUS S.R.L., agenţie de reclamă, 
MD 
Str. A. Puşkin nr. 44,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

10/1998 4/1999 

12  R 6327 2018.01.14 34 American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited, CH 
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 

11/1998 4/1999 

13  R 6384 2018.01.11 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

11/1998 5/1999 

14  R 6401 2018.02.16 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street,  McLean,  
Virginia 22101-3883, Statele Unite ale Americii 

12/1998 5/1999 

15  R 6417 2018.01.27 04,06 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

12/1998 6/1999 

16  R 6424 2018.03.17 05 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington,  
Delaware 19898, Statele Unite ale Americii 

1/1999 6/1999 

17  R 6426 2018.03.26 29 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean,  
Virginia 22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1999 6/1999 
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18  R 6442 2018.02.19 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă 

conform legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison,  
New Jersey 07940, Statele Unite ale Americii 

12/1998 6/1999 

19  R 6446 2018.03.12 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

1/1999 6/1999 

20  R 6448 2018.02.09 09 ELBEX VIDEO KABUSHIKI KAISHA, JP 
3F, Nihon Seimei Gotanda Trade Center Bldg. 
25-5, Nishi Gotanda 7-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japonia 

1/1999 6/1999 

21  R 6449 2018.02.26 25 CENTRUL DE MODĂ S.A., firmă pentru 
dezvoltarea asortimentului, modei şi culturii 
vestimentaţiei, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 182,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/1999 6/1999 

22  R 6461 2018.03.05 12 FORD MOTOR COMPANY, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
The American Road, City of Dearborn, State of 
Michigan 48121-2490, 
Statele Unite ale Americii 

1/1999 6/1999 

23  R 6480 2018.01.23 35,36,42 United Parcel Service of America, Inc., 
corporaţia Delaware, US 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta,  
Georgia 30328, Statele Unite ale Americii 

1/1999 7/1999 

24  R 6481 2018.01.23 09,35,36,42 United Parcel Service of America, Inc., 
corporaţia Delaware, US 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta,  
Georgia 30328, Statele Unite ale Americii 

1/1999 7/1999 

25  R 6482 2018.01.23 09,35,36,42 United Parcel Service of America, Inc., 
corporaţia Delaware, US 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta,  
Georgia 30328, Statele Unite ale Americii 

1/1999 7/1999 

26  R 6485 2018.03.03 01 FUJIFILM Corporation, JP 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

1/1999 7/1999 

27  R 6501 2018.04.16 36 INVESTPRIVATBANK S.A., bancă comercială 
pe acţiuni, MD 
Str. A. Şciusev nr. 34,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

2/1999 7/1999 

28  R 6510 2018.05.13 34 British American Tobacco (Brands) Limited, 
GB 
Globe House, 4 Temple Place,  
London WC2R 2PG, Anglia 

2/1999 7/1999 

29  R 6525 2018.03.02 07,07 Franklin Electric Co., Inc., corporaţie din statul 
Indiana, US 
400 East Spring Street, Bluffton, Indiana, 
Statele Unite ale Americii 

2/1999 7/1999 

30  R 6540 2018.06.05 36 BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD 
Str. A. Puşkin nr. 26,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

3/1999 8/1999 

31  R 6541 2018.06.05 36 BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD 
Str. A. Puşkin nr. 26,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

3/1999 8/1999 

32  R 6551 2018.05.14 09,11 Duracell Batteries BVBA, BE 
Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgia 

2/1999 8/1999 

33  R 6587 2018.05.14 09,11 Duracell Batteries BVBA, BE 
Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgia 

3/1999 8/1999 

34  R 6659 2018.05.11 09 DE LA RUE HOLDINGS PLC, GB 
De La Rue House, Jays Close, Viables, 
Basingstoke, Hampshire RG22 4BS,  
Regatul Unit 

4/1999 10/1999 

35  R 6661 2018.06.04 29 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., 
HR 
Koprivnica, ulica Ante Starcevica 32, Croaţia 

4/1999 10/1999 
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36  R 6662 2018.06.04 29 "PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d., 

HR 
Koprivnica, ulica Ante Starcevica 32, Croaţia 

4/1999 10/1999 

37  R 6705 2018.07.21 34 POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, VG 
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 
3085, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

5/1999 10/1999 

38  R 6706 2018.07.21 34 POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, VG 
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 
3085, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

5/1999 10/1999 

39  R 6797 2018.02.09 05 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

12/1998 12/1999 

40  R 6821 2018.03.02 02,09,16,17 3M COMPANY, US 
3M Center,  2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, Statele Unite ale Americii 

7/1999 12/1999 

41  R 6824 2018.01.26 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

12/1998 12/1999 

42  R 6834 2018.12.21 29,30 McDONALD’S CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor Statului 
Delaware, US 
One McDonald’s Plaza, City of Oak Brook, 
State of Illinois 60521,  
Statele Unite ale Americii 

7/1999 12/1999 

43  R 6841 2018.09.04 07 ITT Flygt AB, SE 
Box 1309, SE-171 25 Solna, Suedia 

7/1999 12/1999 

44  R 6848 2018.11.24 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

7/1999 12/1999 

45  R 6850 2018.12.11 05 Centocor, Inc., US 
200 Great Valley Parkway, Malvern, 
Pennsylvania 19355, Statele Unite ale Americii 

7/1999 12/1999 

46  R 6886 2018.08.06 16,34 American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited, CH 
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 

7/1999 1/2000 

47  R 6962 2018.11.18 34 British American Tobacco (Brands) Limited, 
GB 
Globe House, 4 Temple Place, London  WC2R 
2PG, Regatul Unit 

8/1999 2/2000 

48  R 7342 2018.06.29 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison,  
New Jersey 07940-0874,  
Statele Unite ale Americii 

12/1999 6/2000 

49  R 7479 2018.05.14 09,11 Duracell Batteries BVBA, BE 
Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgia 

3/2000 8/2000 

50  R 7734 2017.06.26 37,41,42 ULIM, Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

9/1998 1/2001 

51  R 8279 2018.03.30 33 Trade House Holding of Wines S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Zamfir Arbore nr. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

6/2001 11/2001 
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VI 
Design industrial / Industrial Design 

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

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

P 

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certi-
ficatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele indus- 
triale reînnoite prin  procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin 
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, cât şi reproducerile desenelor/modelelor industriale 
înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele 
acestor desene şi modele industriale înregistrate în Repuplica Moldova, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Repuplica Moldova, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

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

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, 
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

L 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued certificates on 
registration of industrial designs, and renewal industrial designs under the national procedure shall be 
published in this Section. 

Industrial designs registered and renewal under the Hague Agreement to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs “Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
in Internet on the WIPO site, accessible to the public.  In the BOPI shall be published lists of industrial 
designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international registration 
numbers and of the ICID classes, as well as renewed in the Republic of Moldova, arranged in the 
order of the international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului/modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the deposit  
(22)  Data de depozit 
 Filing date of the deposit 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene/modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date  referitoare  la prioritate conform  Convenţiei de la Paris 
 Priority data under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Filing date of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial 
 Publication date of the application on registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului/modelului industrial 
 Publication date of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data eliberării certificatului  
 Date of issuance of certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 
 Date of publication deferment expiration         
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Indication of the product 
(55)  Reprezentarea desenului/modelului industrial 
 Representation of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of application related by division 
(71)  Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 
(72)  Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(73)  Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code  

of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(74)  Numele mandatarului autorizat 
 Name of the attorney              
(80)  Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate  

 Applications on registration of the published industrial designs 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare (semestrial) 

 List of published applications on registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications on registration of the industrial designs, grouped in accordance with the ICID 
classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor/modelelor industriale retrase  

 List of withdrawal industrial designs 

FC9L Lista desenelor/modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor/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/modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor/modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor/modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor/modelelor industriale  

 List of owners forfeited for non-payment of the issuance fee for the certificates of industrial design 
registration  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale al căror termen de valabilitate a expirat 
(inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor/modelelor industriale / 

Applications on registration of the industrial 
designs 

ric
îm

e persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
potriva înregistrării desenelori sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

O 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny
N

 person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
o 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of that requests in BOPI. 

A 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (8) Cl. 05-06; 19-08 
(21) f 2007 0071 
(22) 2007.10.08 
(28) 3 
(71) Î.M. EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., MD 

Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) TICHMAN Yaakov, MD    
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Set de etichete, etichete 

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

1.1 
 

 
 

1.2 

 

2  3 
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(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2007 0065 
(22) 2007.08.14 
(31) 2007502393 
(32) 2007.07.16 
(33) RU 
(28) 1 

(71) ZAKRÎTOE AKŢIONERNOE OBŞCESTVO 
"PIVOVARNEA MOSCVA-EFES", RU 
Str. Podoliskih kursantov 15 B, Promzona 
Biriuleovo, 117546, Federaţia Rusă 

(72) AGÂRBAŞ Ahmet Tugrul, TR    
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Butelie 

 
(55) 
 

   

1.1  1.2  1.3  1.4 
 

 

1.5  1.6 
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(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2007 0072 
(22) 2007.11.09 
(28) 2 
(71) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTRE-

PRINDERE MIXTĂ MOLDO-ROMÂNĂ, MD 

Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 

(72) BEGU  Serghei, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Butelie, butelie cu decor 

 
(55) 
 

 

    

1.1  1.2  1.3  1.4  
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2.3  2.4 

 

 

 
2.1  2.2 
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(51) LOC (8) Cl. 09-03 
(21) f 2007 0066 
(22) 2007.08.23 
(31) 29/277,546 
(32) 2007.03.01 
(33) US 
(28) 1 
(71) ATLANTIC INDUSTRIES INC. (A CAYMAN 

ISLANDS CORPORATION), KY 

P.O. Box 309GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand  

           Cayman, BWI, Insulele Caimane 
(72) ALTUN Umit, TR    
 ERGENE Emre, TR    
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Cutie 

(55) 
 

1.1 
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(21)   f 2007 0066 
 

1.2  1.3 
 

 

1.4  1.5 
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(21)   f 2007 0066 

1.6 
 

1.7 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-05; 19-08 
(21) f 2007 0064 
(22) 2007.08.16 
(28) 2 
(57) Culori revendicate: desenul 1 – roşu-închis, 

alb, galben-deschis, roz, negru, albastru, 
verde, cafeniu;   

           desenul 2 – roşu-închis, alb, galben-deschis, 
albastru, verde, cafeniu. 

(71) MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
Bd. Decebal  nr. 89, ap. 127, MD-2032,  

           Chişinău, Republica Moldova 
(72) GLADCOV Serghei, MD    
(54) Etichete-ambalaj pentru produse friabile 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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1 
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(21)   f 2007 0064 

2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-05; 19-08 
(21) f 2007 0074 
(22) 2007.11.23 
(28) 1 
(57)     Culori revendicate: verde-închis, verde-

deschis, albastru-deschis, galben, cafeniu. 

(71) MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 

           Chişinău, Republica Moldova 
(72) GLADCOV Serghei, MD    
(54) Etichetă-ambalaj pentru produse friabile 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(51) LOC (8) Cl. 11-05 
(21) f 2007 0069 
(22) 2007.09.10 
(28) 1 

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Drapel 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(51) LOC (8) Cl. 12-09 
(21) f 2007 0073 
(22) 2007.11.20 
(28) 1 

(71) AVL LIST GMBH, AT 
Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz, Austria 

(72) HUBER Daniel, AT    
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Tractor 

 
(55) 
 

 

 

 

1.1  1.2  1.3 
 
 
 

 

1.4  1.5 
 
 
 

 

1.6  1.7 
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(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2007 0063 
(22) 2007.08.16 
(28) 3 
(57)     Culori revendicate: desenul 1 - galben-

deschis, verde-deschis, verde-închis, alb, 
negru, auriu, roşu; desenul 2 – galben-
deschis, verde-deschis, verde-închis, alb, 

negru, auriu, roşu; desenul 3 – galben-
deschis, verde-deschis, verde-închis, alb, 
negru, auriu, roşu. 

(71) MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 

           Chişinău, Republica Moldova 
(72) GLADCOV Serghei, MD    
(54) Etichete 

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

1 
 
 

2 
 
 

3 
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(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2007 0067 
(22) 2007.09.03 
(28) 1 

(71) BEL-ALCO S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, 
Sângerei, Republica Moldova 

(72) BURIANOV Oleg, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Etichetă 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(51) LOC (8) Cl. 20-02; 25-03 
(21) f 2007 0070 
(22) 2007.10.04 
(28) 2 
(71)(72)  ŞCHILEOV Dumitru, MD    

Str. N. Titulescu nr. 1, ap. 222, MD-2002, 
           Chişinău, Republica Moldova 

 

           CLIUEV Serghei, MD 
Str. Tighina nr. 14, ap. 3, MD-2001,  

            Chişinău, Republica Moldova 
CASÎM Nicolae, MD 
Str. Petru Movilă  nr. 41, ap. 7, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Instalaţii comerciale mobile pentru  
pop-corn 

(55) 
 

  

1.1  1.2  1.3 
 

 

 
1.4  2.1 
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(21)   f 2007 0070 
 

 
2.2  2.3 

 
 
 

2.4 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în aprilie 2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 961 25-02 f 2006 0067 2006.06.21 22 LAUR Matei, MD 2/2007 
2 1008 09-01; 

19-08 
f 2004 0162 2004.11.09 1 VINIMPEX S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
FABRICĂ DE VINURI ŞI 
CONIACURI, MD 

9/2007 

3 1009 09-01 f 2006 0011 2006.02.01 1 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

9/2007 

4 1010 09-01 f 2006 0054 2006.05.05 1 IMPERIAL VIN  S.A., MD 9/2007 
5 1011 11-05 f 2006 0097 2006.10.17 4 FORNETTI-MOL S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 

9/2007 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul  ţării  

conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 
şi modele  

industriale reînnoite
(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

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

(44)(45)
Nr.  

BOPI 

1 77 2012.03.24 0092 1997.03.24 12-10 1 S.A. "B.P.S.P. ÎN 
DOMENIUL 
COMPLEXELOR DE 
MAŞINI PENTRU 
MECANIZAREA 
LUCRĂRILOR ÎN 
LIVEZI, VII, 
PEPINIERE ŞI 
PLANTAŢII DE 
ARBUŞTI 
FRUCTIFERI", MD 
Str. Uzinelor nr. 21, 
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

9/1997 
6/1998 

2 536 2013.03.24 f 2003 0026 2003.03.24 09-01, 03 1 LĂPUŞNA-VIN S.R.L., 
MD 
Str. M. Hîncu nr. 108, 
MD-3400, Hînceşti, 
Lăpuşna, Republica 
Moldova 

12/2003
8/2004 

3 538 2013.04.04 f 2003 0029 2003.04.04 09-01 1 LĂPUŞNA-VIN S.R.L., 
MD 
Str. M. Hîncu nr. 108, 
MD-3400, Hînceşti, 
Lăpuşna, Republica 
Moldova 

12/2003
8/2004 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi 

modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/069039 2007.06.06 

 
2007.03.14, 

687819-0001, 
EM 

DAIMLER AG, 
DE 

Calandru pentru 
radiatoare pentru 
autovehicule / Radiator 
grilles for vehicles / 
Calandre de radiateur de 
véhicules 

12-16 1 2012.06.06 11/2007

2 DM/069473 2007.11.06 
 

2007.07.31, 
07/004005, 

TR 

ELBI ELEKTRIK 
ULUSLARARASI 
TICARET VE 
SANAYI 
ANONIM 
SIRKETI, TR 

Priză de curent electric / 
Electric socket 
mechanism / Prise de 
courant électrique 

13-03 1 2012.11.06 11/2007

3 DM/069476 2007.11.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2012.11.27 11/2007

4 DM/069477 2007.11.27 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2012.11.27 11/2007

5 DM/069478 2007.11.27 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2012.11.27 11/2007

6 DM/069481 2007.11.23 
 

2007.07.12, 
134107, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Maşină pentru băuturi / 
Machine for beverages / 
Machine pour boissons 

07-02 1 2012.11.23 11/2007

7 DM/069482 2007.11.21 UNION 
UHRENFABRIK 
GMBH, DE 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

10-07 1 2012.11.21 11/2007

8 DM/069494 2007.11.27 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO S.A.), CH 

Etui pentru ceas / Case 
for watches / Etui pour 
montres 

03-01 1 2012.11.27 11/2007

9 DM/069495 2007.11.27 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO S.A.), CH 

Cataramă pentru brăţară 
de ceas / Watch strap 
clasp / Boucle de 
bracelet de montre 

10-07 1 2012.11.27 11/2007
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 DM/069496 2007.11.12 HAMILTON 

INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes de 
montres 

10-07 2 2012.11.12 11/2007

11 DM/069497 2007.11.12 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD), CH 

Bijuterii, în special 
pandantiv, brăţară, inel, 
cercei / Jewelry, in 
particular pendants, 
bracelet, ring, earrings / 
Bijoux, notamment 
pendentifs, bracelet, 
bague, boucles d'oreilles 

11-01 5 2012.11.12 11/2007

12 DM/069504 2007.11.27 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2012.11.27 11/2007

13 DM/069505 2007.11.27 TISSOT S.A., 
CH 

Cutii pentru ceasuri cu 
brăţară / Cases for 
watches with straps / 
Boîtes de montres avec 
bracelets 

10-07 3 2012.11.27 11/2007

 154 



DESIGN  MD - BOPI 5/2008  

 155

 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data 

priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, numărul 
de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare  

a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
03-01 DM/069494 2007.11.27 RADO UHREN AG 

(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO S.A.), CH 

Etui pentru ceas / 
Case for watches / 
Etui pour montres 

1 2012.11.27 11/2007

07-02 DM/069481 2007.11.23 
 

2007.07.12, 
134107, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

Maşină pentru băuturi / 
Machine for beverages 
/ Machine pour 
boissons 

1 2012.11.23 11/2007

10-02 DM/069476 2007.11.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2012.11.27 11/2007

10-02 DM/069477 2007.11.27 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2012.11.27 11/2007

10-02 DM/069478 2007.11.27 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2012.11.27 11/2007

10-02 DM/069504 2007.11.27 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2012.11.27 11/2007

10-07 DM/069482 2007.11.21 UNION 
UHRENFABRIK 
GMBH, DE 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

1 2012.11.21 11/2007

10-07 DM/069495 2007.11.27 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO S.A.), CH 

Cataramă pentru 
brăţară de ceas / 
Watch strap clasp / 
Boucle de bracelet de 
montre 

1 2012.11.27 11/2007

10-07 DM/069496 2007.11.12 HAMILTON 
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes 
de montres 

2 2012.11.12 11/2007

10-07 DM/069505 2007.11.27 TISSOT S.A., CH Cutii pentru ceasuri cu 
brăţară / Cases for 
watches with straps / 
Boîtes de montres 
avec bracelets 

3 2012.11.27 11/2007

11-01 DM/069497 2007.11.12 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 

Bijuterii, în special 
pandantiv, brăţară, 
inel, cercei / Jewelry, 
in particular pendants, 
bracelet, ring, earrings / 

5 2012.11.12 11/2007
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   MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Bijoux, notamment 
pendentifs, bracelet, 
bague, boucles 
d'oreilles 

   

12-16 DM/069039 2007.06.06 
 

2007.03.14, 
687819-0001, 

EM 

DAIMLER AG, DE Calandru pentru 
radiatoare pentru 
autovehicule / 
Radiator grilles for 
vehicles / Calandre de 
radiateur de véhicules 

1 2012.06.06 11/2007

13-03 DM/069473 2007.11.06 
 

2007.07.31, 
07/004005, TR 

ELBI ELEKTRIK 
ULUSLARARASI 
TICARET VE 
SANAYI ANONIM 
SIRKETI, TR 

Priză de curent electric 
/ Electric socket 
mechanism / Prise de 
courant électrique 

1 2012.11.06 11/2007
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 
 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi  modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/042252 EUROITALIA S.R.L., IT 14 2012.12.03(2R) 5/1998 11/2007 
2 DM/042736 BELVÉDÈRE (SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 
1 2013.01.26(2R) 6/1998 11/2007 

3 DM/042738 RADO UHREN AG (RADO 
WATCH CO. LTD.) (MONTRES 
RADO S.A.), CH 

1 2013.01.27(2R) 6/1998 11/2007 

4 DM/042849 STEFAN KUPIETZ KG, DE 1 2013.01.14(2R) 7/1998 11/2007 
5 DM/042851 BELVÉDÈRE (SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 
1 2013.01.15(2R) 7/1998 11/2007 

6 DM/042966 OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

1 2013.02.12(2R) 7/1998 11/2007 

7 DM/061920 HENKEL 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, DE 

11 2012.11.13(1R) 7/2003 11/2007 

8 DM/062234 HEAUME ACTIVITES S.A., CH 1 2012.12.06(1R) 8/2003 11/2007 
9 DM/062283 GRANDI SALUMIFICI ITALIANI 

S.P.A., IT 
1 2012.11.13(1R) 8/2003 11/2007 

10 DM/062565 EUROITALIA S.R.L., IT 3 2012.12.16(1R) 9/2003 11/2007 
11 DM/062718 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
3 2013.01.31(1R) 10/2003 11/2007 

12 DM/062756 ENTROPIES SOCIÉTÉ À 
RESPONSABILIT LIMITÉE, FR 

2 2012.11.28(1R) 10/2003 11/2007 

13 DM/062762 ELERO GMBH, DE 4 2012.12.20(1R) 10/2003 11/2007 
14 DM/062804 RADO UHREN AG (RADO 

WATCH CO. LTD.) (MONTRES 
RADO S.A.), CH 

1 2013.02.14(1R) 10/2003 11/2007 

15 DM/062895 CARTOMANIA A.E.B.E, GR 2 2012.11.06(1R) 10/2003 11/2007 
16 DM/062900 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2013.02.25(1R) 10/2003 11/2007 

17 DM/062903 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.02.25(1R) 10/2003 11/2007 

18 DM/062905 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.02.25(1R) 10/2003 11/2007 

19 DM/062906 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.02.25(1R) 10/2003 11/2007 

20 DM/062914 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.01.31(1R) 10/2003 11/2007 

21 DM/062919 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.02.25(1R) 10/2003 11/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 
22 DM/062965 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 

GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

18 (1,2,10,12,28,30, 
31,32,33,34,38,39, 
40,41,44,47,49,52) 

2013.02.27(1R) 11/2003 11/2007 

23 DM/062998 VAILLANT GMBH, DE 2 2012.12.09(1R) 11/2003 11/2007 
24 DM/064125  ADC GMBH, DE 1 2013.02.27(1R) 4/2004 11/2007 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n prezenta Secţiune sunt prezentate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor 
de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 Î
 

n the Section there are presented amendments produced in the legal state of the applications and 
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated 
titles of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise 
contracts; the errata. 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Brevete  

de 
invenţie 

98-0095 
99-0061 

a 2000 0009 

1349 
1565 
1831 

11/1999 
12/2000 
  1/2002 
  1/2008 

 

(73) 
ÎNTREPRINDERE DE STAT –  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU MECANIZAREA  
ŞI ELECTRIFICAREA 
AGRICULTURII "MECAGRO", MD  

(73) 
ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT INSTITUTUL DE 
TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

018402 – 1/2007 
3/2008 

 

(511) 
35 - publicitate; gestionarea 
afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor din 
clasa 08 şi clasa 21, servicii 
prestate de magazine de firmă. 

(511) 
35 - servicii prestate de 
magazine de firmă. 
 

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

019398 – 5/2007 
 

(511) 
05 - produse farmaceutice, inclusiv 
preparate şi substanţe 
farmaceutice şi medicinale pentru 
profilaxia şi tratamentul cancerului; 
preparate oncologice. 

(511) 
05 - produse şi 
substanţe farmaceutice 
şi medicinale pentru 
profilaxia şi tratamentul 
cancerului. 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

020746 – 2/2008 
 

(730)  
Santo-M S.R.L., societate pe 
acţiuni, MD 
Str. Anton Pann nr. 4, of. 904,  
MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Societatea pe Acţiuni 
"SANTO-M", MD 
Str. Socoleni nr. 7, bloc 2, 
MD-2020, Chişinău,  
Republica Moldova 

5 Mărci 002621 
 
 
 
 
 
 
 

012994 

R475 
 
 
 
 
 
 
 

10483 
 

9/1994 
12/2004 

 
 
 
 
 
 

12/2003 
5/2004 

 
 

(730)  
HIDROTEHNICA S.A.,  
centru tehnico-ştiinţific, MD 
Bd. Decebal nr. 3,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 
(730)  
CENTRUL TEHNICO-ŞTIINŢIFIC 
"HIDROTEHNICA", SOCIETATE  
PE ACŢIUNI, MD 
Bd. Decebal nr. 3, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
SOCIETATEA PE 
ACŢIUNI 
"MOLDOVAHIDROMAŞ", 
MD 
Str. Meşterul Manole nr. 7,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova  
 

– „ – 

6 Mărci 005975 
 
 

005976 

R5330 
 
 

R5331 

8/1997 
1/1998 
1/2007 
8/1997 
1/1998 
1/2007 

(730)  
BANCA DE ECONOMII, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 6,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Banca de Economii 
S.A., MD 
Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

7 Marcă 007374 6266 11/1998 
4/1999 

 

(730)  
Întreprinderea tehnico-ştiinţifică 
„OENO CONSULTING” S.R.L., 
MD 
Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
ÎNTREPRINDEREA 
TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ 
"OENO CONSULTING" 
S.R.L., MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

8 Marcă 018554 14967 1/2007 
6/2007 

 

(730)  
Fantazia-Petrol S.R.L., MD 
Traseul Brest-Odesa, km 654,  
MD-4601, Edineţ,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Societatea Comercială 
"MAVICOM-NORD" 
S.R.L., MD 
Str. Nicolae 
Testemiţeanu nr. 24,  
MD-4601, Edineţ, 
Republica Moldova 
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1         2 3 4 5 6 7 
9 Marcă 002488 R1193 4/1995 

1/2006 
10/2007 
1/2008 

(730)  
MERLONI ELETTRODOMESTICI 
UK LIMITED, GB 

(730)  
INDESIT COMPANY UK 
LIMITED, GB 

10 Mărci 001327 
 
 

001326 

R3926 
 
 

R4592 

3/1996 
10/1996 
12/2007 
12/1996 
5/1997 

12/2007 

(730)  
5 Rue Guillaume Kroll, L-1882, 
Luxembourg 
 

(730)  
560A, rue de Neudorf,  
L-2220 Luxembourg 
 

11 Marcă 007305 6278 10/1998 
4/1999 
2/2001 
2/2002 

 
 

(730)  
FAIRCHILD PUBLICATIONS INC., 
corporaţia statului Connecticut, US 
7 West 34th Street, New York,  
New York  10001,   
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Advance Magazine 
Publishers Inc., US 
Four Times Square, 
New York, 
New York 10036,  
Statele Unite ale 
Americii 

12 Mărci 007393 
 
 

007394 
 
 

013606 

6310 
 
 

6311 
 
 

11287 

11/1998 
4/1999 
1/2004 

11/1998 
4/1999 
1/2004 
5/2004 

11/2004 

(730)  
SCHERING OY, FI 
 

(730)  
BAYER SCHERING 
PHARMA OY, FI 

13 Marcă 007426 6346 11/1998 
5/1999 
2/2008 

(730)  
2021 Micor Drive, Jackson,  
Michigan 49203,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
3333 Sargent Road, 
Jackson,  
MI 49201-8847,  
Statele Unite ale 
Americii 

14 Marcă 007500 R6428 12/1998 
6/1999 
3/2008 

 

(730) 
SANOFI-SYNTHELABO, FR 
174 avenue de France,  
75013 Paris, Franţa 

(730)  
sanofi-aventis, FR 
174, avenue de France, 
75013 PARIS, Franţa 

15 Marcă 007149 6447 9/1998 
6/1999 

 
 
 

(730)  
Schlumberger Limited, US 
277 Park Avenue, New York,  
New York 10172,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Schlumberger Limited, 
US 
153 East 53rd Street 
New York,  
New York 10022, 
Statele Unite ale 
Americii 

16 Marcă 007496 6526 2/1999 
8/1999 

 

(730)  
One Wall Street, 10th Floor,  
New York, NY 10005,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808,  
Statele Unite ale 
Americii 

17 Mărci 007733 
 
 

007734 

6528 
 
 

6533 

2/1999 
8/1999 
9/2001 
2/1999 
8/1999 
9/2001 

(730)  
OPUS ONE, US 
 

(730)  
OPUS ONE WINERY 
LLC, US 

18 Marcă 008080 6732 5/1999 
11/1999 
2/2008 

 
 
 

(730)  
TRIPOD, Inc. (corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware), US 
400-2 Totten Pond Road, 
Waltham, Massachusetts 02451,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Lycos, Inc., corporaţie 
din statul Virginia, US 
100 Fifth Avenue, 
Waltham, 
Massachusetts 02451,  
Statele Unite ale 
Americii 

19 Marcă 007416 6800 6/1999 
12/1999 

(730)  
MERIAL LIMITED, GB 
27 Knightsbridge, SW1X 7QT, 
London, Anglia 

(730)  
MERIAL LIMITED, GB 
Sandringham House, 
Sandringham Avenue, 
Harlow Business Park, 
Harlow, Essex CM19 
5QA, Anglia 
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1         2 3 4 5 6 7 
20 Marcă 008413 6997 9/1999 

2/2000 
2/2008 

(730)  
The Conde Nast Bridal Group Inc., 
US 
7 West 34th Street, New York,  
NY 10001,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Advance Magazine 
Publishers Inc., US 
Four Times Square, 
New York,  
New York 10036,  
Statele Unite ale 
Americii 

21 Marcă 009472 8015 1/2001 
6/2001 
1/2008 

(730) 
Quote.com, Inc., US 
850 N. Shoreline Boulevard,  
Mountain View, California 94043,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Quote LLC, US 
400-2 Totten Pond 
Road, Waltham, 
Massachusetts 02451,  
Statele Unite ale 
Americii 

22 Mărci 012990 
 

012991 
 

016421 
 

018118 
 

018119 

11805 
 

10888 
 

13647 
 

14816 
 

14817 

9/2004 
2/2005 

12/2003 
8/2004 
1/2006 
6/2006 

12/2006 
5/2007 

12/2006 
5/2007 

(730)  
16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japonia 

(730)  
33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

23 Mărci 013701 
 

013702 

11360 
 

11361 

6/2004 
11/2004 
6/2004 

11/2004 

(730)  
S.C. COCA COLA ROMANIA 
S.R.L., RO 
Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84,  
sector 1,  
010617 Bucureşti, România 

(730)  
COCA-COLA ROMÂNIA 
S.R.L., RO 
Şos. Bucureşti-Ploieşti 
Bucharest Business 
Park, Imobilul A1 no. 1A, 
et. 2, sect. 1, cod poştal - 
013681,  
Bucureşti, România 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre 
cedent 

Date despre 
cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 015276 
2004.08.11 

12790 5/2005 
10/2005 
3/2008 

(730)   
CARAGON-COM 
S.R.L., MD  
Str. Ion Creangă nr. 6, 
bloc 2, MD-2069, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
NPOOO „FENOX”, BY 
95, Partisansky 
prospekt,  
BY-220026 Minsk, 
Belarus  

1159 
2008.04.11 

 

2 Marcă  019211 
2006.04.28 

15437 6/2007 
11/2007 

(730)   
EXITON-FIN, societate 
pe acţiuni de finanţe şi 
producţie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 1,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

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

1161 
2008.04.14 

 

3 Marcă 
 

019141 
2006.04.04 

15504 6/2007 
11/2007 

(730)   
LUXOTTICA S.r.l., IT  
Via Valcozzena, 10, 
32021 Agordo (Belluno), 
Italia 
 

(730)   
LUXOTTICA GROUP 
S.P.A., IT 
Via Cesare Cantù, 2, 
20123 MILANO (MI), 
Italia  

1162 
2008.04.15 

 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

020597 
2007.01.19 

- 12/2007 (730)   
The Concept 
Foundation, a Non-
Profit Corporation 
organized and existing 
under the laws of 
Thailand, TH  
111 Paholyothin Rd., 
Thailand Science Park, 
Klong 1, Klong Luang, 
Pathumthani 12120, 
Thailanda 

(730)   
Concept Foundation 
Limited, HK 
Room 1502, 15th Floor, 
Bonham Strand Trade 
Centre, 135 Bonham 
Strand Road, Sheung 
Wan, Hong Kong  

1163 
2008.04.15 

 

5 Marcă  010655 
 

2001.09.28 

9023 5/2002 
10/2002 

(730)   
Conrad Hospitality, 
LLC., incorporată în 
conformitate cu legile 
statului Delaware, US  
9336 Civic Center Drive, 
Berverley Hills, 
California, 90210, 
Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
HLT Conrad IP LLC, 
US 
9336 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, 
California 90210, 
Statele Unite ale 
Americii 
  

1164 
2008.04.17 

 

6 Marcă 006944 
1997.07.31 

R6186 9/1998 
3/1999 

10/2007 
12/2007 

(730)   
PRAECIS 
PHARMACEUTICALS, 
INCORPORATED, US 
Corporation Service 
Company, 2711 
Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, 
Delaware, 19808, 
Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
SmithKline Beecham 
Corporation, US 
One Franklin Plaza, 
200 North 16th Street, 
Philadelphia, 
Pensylvania, 19102,  
Statele Unite ale 
Americii 
  

1165 
2008.04.17 
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Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului 

de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind contractul 
de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind  
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 
interna-
ţională 

741492A - (732)  
De Beers 
Intangibles 
Limited, GB 
17 Charterhouse 
Street, London,  
EC1N 6RA,  
Regatul Unit 

(791)   
De Beers 
Diamond 
Jewellers Limited, 
GB 
45 Old Bond Street, 
London, W1S 4QT, 
Regatul Unit 

1. Licenţă exclusivă 
limitată la clasele: 
03 - parfumerie, cosmetice 
şi articole de toaletă; 
08 - scule acţionate 
manual; cuţite, furculiţe şi 
linguri;  
09 - ochelari; aparate 
electrice şi ştiinţifice;  
14 - diamante, pietre 
preţioase naturale polizate; 
articole de bijuterie cu 
diamante, pietre preţioase 
naturale polizate; articole 
de bijuterie fără diamante 
şi produse de consum din 
metale preţioase; 
ceasornicărie şi alte 
instrumente de cronometrat; 
tacâmuri de argint;  
16 - articole de scris şi alte 
articole de papetărie; 
produse din hârtie şi 
produse imprimate; 
18 - produse din piele, 
inclusiv, dar nu exhaustiv 
geamantane şi valize, 
portmonee şi pungi; 
21 - sticlărie, vase şi alte 
produse similare; 
25 - îmbrăcăminte, 
încălţăminte şi articole 
care servesc la acoperirea 
capului; 
28 - jucării de lux şi jucării 
pentru copii; 
34 - articole pentru 
fumători; 
35 - servicii prestate 
obişnuit la vânzarea cu 
amănuntul a produselor de 
lux marcate, inclusiv, dar 
nu exhaustiv servicii pentru 
aprovizionare; 
36 - servicii pentru  
finanţare la cumpărarea 
acestor produse şi servicii 
de  asigurare referitoare la 
aceste cumpărări. 
 
2. Termenul de acţiune a 
contractului – perioada de 
valabilitate a mărcii 
 
3. Teritoriul de acţiune –        
Republica Moldova  

1160 
2008.04.11 
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

 numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de 
invenţie, data respingerii cererii, articolul din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie sau 

temeiul în baza căruia a fost respinsă cererea 

Nr. crt. Cod ST. 3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Data hotărârii de 
respingere 

Art. 

1 MD a 2006 0235 2006.09.22 6/2008 2008.04.08 art.16(4) 
2 MD a 2004 0218 2004.09.13 6/2006 2008.04.30 art.4(2) 

 
KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul  

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 
(situaţia la 2008.05.31) 

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform 
normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 ANGHELICI Gheorghe, MD 2972 a 2005 0297 2005.10.05 2007.10.05 
2 BORŢOI Tudor, MD 2569 a 2002 0245 2002.10.03 2007.10.03 
3 CALDO-TEH S.R.L., SOCIETATE 

COMERCIALĂ, MD 
2748 a 2003 0260 2003.10.31 2007.10.31 

4 GHEORGHIŢA Tudor, MD 2590 a 2003 0243 2003.10.13 2007.10.13 
5 MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD 3041 a 2005 0300 2005.10.07 2007.10.07 
6 TIGHINEANU Ion, MD 2714 a 2004 0250 2004.10.19 2007.10.19 

 
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (fără dreptul  

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 
(situaţia la 2008.05.31)  

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data 

încetării valabilităţii 

 

Nr. (73) Titularul, cod T. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 ANGHELICI Gheorghe, MD; MORARU Viorel, MD; 

GAIDĂU Margareta, MD; ŢARĂLUNGĂ Veronica, MD 
2873 a 2005 0091 2005.03.28 2007.03.28 

2 ANGHELICI Gheorghe, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, 
MD; MORARU Viorel, MD; PROCOPIŞINA Larisa, 
MD; CRUDU Oleg, MD 

2852 a 2005 0089 2005.03.28 2007.03.28 

3 ANGHELICI Gheorghe, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, 
MD; MORARU Viorel, MD; PROCOPIŞINA Larisa, 
MD; CRUDU Oleg, MD 

2853 a 2005 0090 2005.03.28 2007.03.28 

4 ARSENE Ion, MD 1070 96-0047 1996.03.05 2007.03.05 
5 ARSENE Ion, MD 1401 97-0091 1997.03.28 2007.03.28 
6 ARSENE Ion, MD 1767 a 2000 0051 2000.03.15 2007.03.15 
7 ARSENE Ion, MD 2314 a 2001 0046 2001.03.01 2007.03.01 
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1 2 3 4 5 6 
8 ARSENE Ion, MD 2563 a 2001 0066 2001.03.16 2007.03.16 
9 BATÂR Anatol, MD 3048 a 2004 0054 2004.03.01 2007.03.01 

10 BOBU Victor, MD 2190 a 2002 0092 2002.03.13 2007.03.13 
11 CARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD 2383 a 2003 0072 2003.03.05 2007.03.05 
12 CARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD 2384 a 2003 0073 2003.03.05 2007.03.05 
13 COSOV Vilghelm, MD 3057 a 2005 0077 2005.03.15 2007.03.15 
14 GB & CO, S.R.L., societate comercială, companie, MD 925 97-0088 1997.03.26 2007.03.26 
15 INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE 

ŞI AGROCHIMIE "Nicolae DIMO", MD 
1752 a 2000 0050 2000.03.15 2007.03.15 

16 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" 
S.A., MD 

1602 99-0105 1999.03.30 2007.03.30 

17 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2466 a 2002 0087 2002.03.06 2007.03.06 

18 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 803 97-0086 1997.03.24 2007.03.24 
19 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 869 97-0087 1997.03.24 2007.03.24 
20 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 941 97-0080 1997.03.18 2007.03.18 
21 LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE 

SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA 
SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2752 a 2002 0086 2002.03.06 2007.03.06 

22 MATCOVSCHI Constantin, MD 2067 a 2002 0102 2002.03.22 2007.03.22 
23 RAEVSCHI Elena, MD; REMIŞ Vladimir, MD 1781 a 2001 0078 2001.03.27 2007.03.27 
24 RAVELON-PRIM, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE 

LIMITATĂ, MD 
2683 a 2002 0091 2002.03.12 2007.03.12 

25 "RUCHIM" SRL, MD 2541 a 2004 0060 2004.03.18 2007.03.18 
26 SPATARENCO Afanasie, MD 985 95-0381 1995.03.10 2007.03.10 
27 UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
2184 a 2002 0104 2002.03.26 2007.03.26 

28 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2032 a 2002 0094 2002.03.14 2007.03.14 

29 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2078 a 2002 0095 2002.03.14 2007.03.14 

30 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2162 a 2002 0096 2002.03.14 2007.03.14 

31 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2200 a 2002 0105 2002.03.26 2007.03.26 
32 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2201 a 2002 0106 2002.03.26 2007.03.26 
33 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2388 a 2002 0107 2002.03.26 2007.03.26 
34 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2494 a 2002 0101 2002.03.21 2007.03.21 
35 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2609 a 2002 0100 2002.03.21 2007.03.21 

 
FC9K Lista cererilor de înregistrare a modelelor  

de utilitate respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare  
a modelului de utilitate, data adoptării hotărârii de respingere a cererii  

Nr. crt. Cod ST. 3 
OMPI  

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(41) 
Nr. BOPI 

Data  hotărârii de 
respingere  

1 UA u 2007 0019 2007.07.04 2/2008 2008.04.22 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcii radiate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data radierii 

cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. crt. (210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data radierii Nr. BOPI 

1 016671 2005.04.07 2008.04.10 5/2006 
2 017224 2005.06.17 2008.04.09 6/2007 
3 017973 2005.10.26 2008.04.10 6/2007 
4 018055 2005.10.31 2008.04.09 6/2007 
5 018161 2005.11.29 2008.04.29 6/2007 
6 018200 2005.12.06 2008.04.09 6/2006 
7 018404 2005.12.29 2008.04.09 6/2007 
8 019160 2006.04.11 2008.04.09 6/2007 
9 019208 2006.05.11 2008.04.09 6/2007 

10 019299 2006.05.05 2008.04.09 6/2007 
11 019493 2006.06.20 2008.04.10 6/2007 
12 019822 2006.08.03 2008.04.10 6/2007 

 
Lista mărcilor anulate 

conform art. 27(1)a) din Legea nr. 588/1995 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul depozitului, 

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 

înregistrării 

(210) 
Numărul 

depozitului 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R371 001507 HIGH  LIFE 2007.10.26 MILLER BREWING COMPANY, INC., corporaţia 

statului Wisconsin, US 
3939 West Highland Boulevard, Milwaukee,  
Wisconsin 532011, Statele Unite ale Americii 

2 5566 007215 Ş 2007.10.21 ŞTIINŢA, întreprindere editorial-poligrafică, MD 
Str. Academiei nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

3 5679 007141 CAPELLA 
CRICOVA 
ACOREX 

2007.10.02 ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Petru  Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

4 5680 007142 TERRA VERDE 2007.10.02 ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere 
mixtă, MD 
Str. Petru  Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

5 6094 007132  2007.10.01 MANDATAR  S.A., fond de investiţii pentru 
privatizare, MD 
Bd. Dacia nr. 38, bloc 7,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

6 6100 007247 TELECOM 
INVEST 

2007.10.28 TELECOM  INVEST, societate pe acţiuni de tip 
închis, fond de investiţii, MD 
Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7 6111 007227 WEBTV 2007.10.13 MICROSOFT CORPORATION, US 
One Microsoft Way, Redmond, Washington 
98052-6399,  
Statele Unite ale Americii 

8 6129 007249 ICI AUTOCOLOR 2007.10.22 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, GB 
Imperial Chemical House, Millbank, London 
SW1P, Anglia 
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1 2 3 4 5 6 
9 6133 007231 NSIONLINE.COM 2007.10.14 NU SKIN INTERNATIONAL, INC., US 

75 West Center Street Provo, Utah 84601,  
Statele Unite ale Americii 

10 6147 007150 GRINDERS 2007.10.03 GRANDSTAND FOOTWEAR LIMITED, GB 
12 Buckingham Square, Wickford Business 
Park, Wickford, SS11 8YQ, Anglia 

11 6148 007151  2007.10.03 CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere mixtă 
(Moldova, S.U.A., Singapore), MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12 6150 007236 d'ARTS 2007.10.20 Daewoo Motor Co., Ltd, KR 
199 Chongchon-dong, Pupyung-ku, Inchon, 
Republica Coreea 

13 6151 007263 PATHE 2007.10.27 EMI Music France, FR 
41-43 Rue Camille-Desmoulins, 92103, Issy Les 
Moulineaux, Franţa 

14 6158 007152  2007.10.03 CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere mixtă 
(Moldova, S.U.A., Singapore), MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

15 6177 007259 BOGATYR 2007.10.27 Dow AgroSciences LLC, companie cu răspundre 
limitată din statul Delaware, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268,  
County of Marion, Statele Unite ale Americii 

16 6181 007157 AMERICAN  
GREETINGS 

2007.10.07 AGC, Inc., corporaţia Statelor Unite ale Americii, 
US 
One American Road, Cleveland, Ohio 44144,  
Statele Unite ale Americii 

17 6184 007228 COBAYA 2007.10.14 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

18 6185 007257 DERBY 2007.10.27 Dow AgroSciences LLC, companie cu răspundre 
limitată din statul Delaware, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, County of Marion, Statele Unite ale 
Americii 

19 6187 007160 EXACTECH 2007.10.07 Abbott  Laboratories, US 
Abbott Park, Illinois 60064, Statele Unite ale 
Americii 

20 6193 007237 VULCANUS 2007.10.21 VULCANUS PLUS S. R. L., MD 
Str. Băcioii Noi nr. 14, bloc 5, of. 17,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

21 6194 007246 TECHNOLAND 2007.10.23 VINCOM COMPANY, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

22 6208 007250 LUCIEN 
DESCHAUX 

2007.10.27 LOUIS CARTIER HANDELGESELLSCHAFT 
S.A., întreprindere mixtă moldo-luxemburgheză, 
MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

23 6231 007162 "M&M's"  
MILLENIUM 

2007.10.07 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

24 6238 007163 "M&M's"  THE 
OFFICIAL 

CANDY OF THE 
NEW MILLENIUM 

2007.10.07 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

25 6239 007223 ALPHAPOWERED 2007.10.13 Compaq Information Technologies Group, L.P., 
a Texas Limited Partnership, US 
20555 State Highway 249, Houston,  
Texas  77070,  
Statele Unite ale Americii 

26 6262 007221 WEBTV 2007.10.10 Microsoft Corporation, US 
One Microsoft Way, Redmond, Washington 
98052-6399, Statele Unite ale Americii 

27 6364 007262 HMV 2007.10.27 HMV (IP) LTD., GB 
Shelley House, 2-4 York RD.,  
Maidenhead SL6 1SR,  
Regatul Unit 
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1 2 3 4 5 6 
28 6939 007329  2007.10.29 ŞANS S.R.L., MD 

Str. Grădina Botanică nr. 28,  
MD-2033, Chişinău,  
Republica Moldova 

29 7522 007269 TMR 2007.10.30 RTS-SPICUŞOR, societate pe acţiuni pentru 
reparaţia tehnicii agricole, MD 
Str. Şt. Vodă nr. 16,  
MD-4125, Mihailovca, Cimişlia, Republica 
Moldova 

30 7738 007211 TSM 2007.10.09 TRANSERVICE MAXIMUM, societate pe acţiuni, 
MD 
Str. Munceşti nr. 29,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

31 7758 007328 S.A. MONTEC 2007.10.29 MONTEC S.A., MD 
Str. Maria Drăgan nr. 21,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

 

 
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin  
neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor  

de înregistrare a desenelor/modelelor industriale 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  

numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit, numărul BOPI  
în care a fost publicat desenul/modelul industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) 
Clase 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

 

(44) Nr. 
BOPI 

1 THE WILLIAM GETGEY COMPANY, 
INC. , US 

960 24-02, 
99 

f 2006 0075 2006.07.20 2/2007 

2 CEADVINCOM S.R.L. , MD 972 19-08 f 2004 0165 2004.11.10 3/2007 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor/modelelor industriale al căror termen  

de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  
conform art. 14 din Legea nr. 161/2007 

 (situaţia la 2008.05.01) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 OLNAVI ENTERPRISES LIMITED, CY 

25, Spirou Araouzou Street, Berengaria Building,  
2nd floor, Limassol, Cipru 

102 0140 1997.10.01 2007.10.01 

2 ÎNTREPRINDERE DE STAT, FIRMĂ COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ "ТИГИНА", MD 
Str. Chişiniovscaia nr. 20,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

114 0141 1997.10.29 2007.10.29 

3 ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN " 
DK-INTERTRADE" S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, Republica Moldova 

142 0143 1997.10.27 2007.10.27 

4 CUZNEŢOV Iurie, MD    
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

487 f 2002 0114 2002.10.08 2007.10.08 

5 CUZNEŢOV Iurie, MD    
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

488 f 2002 0119 2002.10.11 2007.10.11 

6 ESMALDA  S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

493 f 2002 0112 2002.10.02 2007.10.02 

7 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

494 f 2002 0115 2002.10.08 2007.10.08 

8 ТИГИНА, SOCETATE PE ACŢIUNI ÎNCHISĂ, 
FIRMĂ DE ÎNCĂLŢĂMINTE, MD    
Str. Chişiniovscaia nr. 20,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

497 f 2002 0123 2002.10.30 2007.10.30 

9 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

498 f 2002 0118 2002.10.11 2007.10.11 

10 CUZNEŢOV Iurie, MD    
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

502 f 2002 0124 2002.10.30 2007.10.30 

11 DA VINCI S.R.L., MD    
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

519 f 2002 0113 2002.10.03 2007.10.03 

12 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

521 f 2002 0120 2002.10.11 2007.10.11 

 

 170 



MD - BOPI 5/2008  

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului de 

protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. depozit 
(210) 

Nr. BOPI Publicat Se va citi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Brevet de 

invenţie 
3397 a 2006 

0306 
9/2007 (54) Metodă de hernioplastie 

combinată în cazul herniilor 
postoperatorii inferior-
inghinale oblice, pararectale, 
mari şi gigantice 

(54) Metodă de hernioplastie 
combinată în cazul herniilor 
laterale inferioare, 
pararectale, mari şi gigantice 

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii  

– 020970 2/2008 
 

(591) Culori revendicate: roşu, 
galben, verde, roz, albastru, 
violet de nuanţe variate, alb, 
negru, gri. 

(591) Culori revendicate: 
roşu, galben, verde, roz, 
albastru, violet şi variate 
nuanţe ale culorilor indicate, 
alb, negru, gri. 

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020013 9/2007 
 

(730)  
14, Cambridge Center, 
Cambridge,  
Massachusetts 02142,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
14 Cambridge Center, 
Cambridge,  
Massachusetts 02142,  
Statele Unite ale Americii 

4 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020338 11/2007 
 
 
 
 

(730)  
The Prentice Hall Corp. 
System, of P.R. Inc. c/o FGR 
Corporate Services Inc, BBV 
Tower, 8th Floor, 254 Munoz 
Rivera Avenue, San Juan, 
00918, Puerto Rico 

(730)  
The Prentice Hall Corp. 
System, c/o FGR Corporate 
Services Inc, BBV Tower, 8th 

Floor, 254 Munoz Rivera 
Avenue, San Juan, 00918, 
Puerto Rico 

5 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020339 11/2007 
 
 
 
 

(730)  
The Prentice Hall Corp. 
System, of P.R. Inc. c/o FGR 
Corporate Services Inc, BBV 
Tower, 8th Floor, 254 Munoz 
Rivera Avenue, San Juan, 
00918, Puerto Rico 

(730)  
The Prentice Hall Corp. 
System, c/o FGR Corporate 
Services Inc, BBV Tower, 8th 
Floor, 254 Munoz Rivera 
Avenue, San Juan, 00918, 
Puerto Rico 

6 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020960 2/2008 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, 
portocaliu, galben, verde, roz, 
albastru, violet de nuanţe 
variate, alb, negru, gri. 
 

(591) Culori revendicate: 
roşu, portocaliu, galben, 
verde, roz, albastru, violet şi 
variate nuanţe ale culorilor 
indicate, alb, negru, gri. 

7 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020963 2/2008 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, 
portocaliu, galben, verde de 
nuanţe variate, alb, negru, gri. 

(591) Culori revendicate: 
roşu, portocaliu, galben, 
verde şi variate nuanţe ale 
culorilor indicate, alb, negru, 
gri. 

8 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020964 2/2008 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, 
portocaliu, galben, verde de 
nuanţe variate, alb, negru, gri. 
 

(591) Culori revendicate: 
roşu, portocaliu, galben, 
verde şi variate nuanţe ale 
culorilor indicate, alb, negru, 
gri. 

9 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020965 2/2008 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, 
portocaliu, galben, verde, roz, 
albastru, violet de nuanţe 
variate, alb, negru, gri. 
 

(591) Culori revendicate: 
roşu, portocaliu, galben, 
verde, roz, albastru, violet şi 
variate nuanţe ale culorilor 
indicate, alb, negru, gri. 

10 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020966 2/2008 
 
 

(591) Culori revendicate: 
portocaliu, galben, verde, 
violet de nuanţe variate, alb, 
negru, gri. 

(591) Culori revendicate: 
portocaliu, galben, verde, 
violet şi variate nuanţe ale 
culorilor indicate, alb, negru, 
gri. 

11 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020967 2/2008 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, 
portocaliu, galben, verde, roz 
de nuanţe variate, alb, negru, 
gri. 

(591) Culori revendicate: 
roşu, portocaliu, galben, 
verde, roz şi variate nuanţe 
ale culorilor indicate, alb, 
negru, gri. 
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1         2 3 4 5 6 7 
12 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

– 020968 2/2008 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, 
portocaliu, galben, verde, roz, 
albastru, violet de nuanţe 
variate, alb, negru, gri. 
 

(591) Culori revendicate: 
roşu, portocaliu, galben, 
verde, roz, albastru, violet şi 
variate nuanţe ale culorilor 
indicate, alb, negru, gri. 

13 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020969 2/2008 (591) Culori revendicate: roşu, 
portocaliu, galben, verde, roz, 
violet de nuanţe variate, alb, 
negru, gri. 

(591) Culori revendicate: 
roşu, portocaliu, galben, 
verde, roz, violet şi variate 
nuanţe ale culorilor indicate, 
alb, negru, gri. 

14 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 014570 12/2004 (511) NCL(8)  
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii); 
35 - publicitate; gestionarea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou, 
comercializarea produselor. 

(511) NCL(8)  
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii). 
 

15 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 018867 7/2006 (511) NCL(8)  
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, 
orez, tapiocă, sago, înlocuitori 
de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, 
produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare, muştar; oţet, 
sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă de răcit; 

511) NCL(8)  
30 - cafea, ceai, zahăr, orez, 
tapiocă, sago; pâine; miere, 
sirop de melasă; drojdie, 
praf de copt; sare; oţet; 
gheaţă de răcit; 
 

16 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020674 1/2008 (511) NCL(9)  
32 - bere; ape minerale şi 
gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri 
din fructe, siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea 
băuturilor. 

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

17 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 020676 1/2008 (511) NCL(9)  
32 - bere; ape minerale şi 
gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri 
din fructe, siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea 
băuturilor. 

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

18 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

– 019190 
 

5/2007 (511) NCL(8)  
31 - produse agricole, 
horticole, forestiere şi cereale, 
neincluse în alte clase; 
animale vii; fructe şi legume 
proaspete; seminţe, plante  
şi flori naturale; hrană pentru 
animale, malţ; 

(511) NCL(8)  
31 - produse agricole, 
horticole, forestiere şi 
cereale, neincluse în alte 
clase; animale vii; fructe  
şi legume proaspete; hrană 
pentru animale, malţ; 
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VIII 
La Comisia de Apel a AGEPI 

 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind: 

 Rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI. 
 Conform Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, orice decizie referitoare la protecţia 

obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau 
prin reprezentanţii în proprietate industrială) sau de către persoane terţe. 

 Contestaţiile depuse la Comisia de Apel a AGEPI privind anularea înregistrării mărcii nefolosite 
în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani.  

 Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcii depuse la Comisia de Apel a AGEPI, respinse şi 
mărcile recunoscute notorii în Republica Moldova. 

 Conform Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi/sau de servicii, 
oricare persoană este în drept în termen de 3 luni de la data publicării informaţiei privind cererea 
să depună o contestaţie la Comisia de Apel împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii. 

 

In the Section are published the following information: 

 The results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI. 
 According to the Regulations of the Appeal Board of AGEPI any decision referred to the 

protection of industrial property protection objects can be appealed by the applicants/owners 
(directly or by the representative in industrial property) or by third parties. 

 The oppositions concerning the cancellation of the trademarks registration after an uninterrupted 
period of  at least 5 years of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI. 

 The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of 
AGEPI, rejected and the well-known marks in the Republic of Moldova 

According to the Regulations on well-known trademarks recognition on products and/or services 
any person has right to file an appeal with the Appeal Board against the recognition of the 
notoriety of the filed trademark during 3 months from the date of publishing the information on the 
application. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel  
în aprilie 2008 

Se publica următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 
Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 
 
 

Marcă internaţională 

 
 

869836 
2005.07.19 

 
ELTOS EL 
ALETLERI 

HIRDAVATMAKINA 
SANAYI TICARET 
LIMITED SIKRETI, 

TR 

ELTO S.p.a., IT 
 

2006.07.25 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.04.03 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.11.23 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Marcă internaţională 

 
 

869836 
2005.07.19 

 
ELTOS EL 
ALETLERI 

HIRDAVATMAKINA 
SANAYI TICARET 
LIMITED SIKRETI, 

TR 

Acer 
Incorporated, 

TW 

2006.09.15 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.04.03 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.11.23 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

3 
 
 
 
 
 

Marcă internaţională 

 
889577 

2006.03.30 
 

Plus Warenhandels-
gesellschaft mbH, 

DE 

Plus 
Warenhandels-

gesellschaft 
mbH, DE 

2008.01.09 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.04.03 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.10.24. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

4 
 
 
 

Marcă internaţională 
ara 

 
858206 

2005.06.15 
 

ara AG, DE 

ara AG, DE 2007.10.04 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.04.03 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2006.12.25. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
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5 
 

Marcă internaţională 
STR 8 

 
878177 

Gr. SARANTIS 
ANONYMI 

VIOMICHANIKI 
& EMPORIKI 

2008.01.10 
 

Împotriva 
deciziei de 

2008.04.03 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului, în baza scrisorii de 
acord. 
2. Se abrogă Decizia din 2007.12.03  
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2006.01.30 
 

Gr. SARANTIS 
ANONYMI 

VIOMICHANIKI  
& EMPORIKI 
ETAIRIA, GR 

ETAIRIA, GR respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

şi se înregistrează marca pentru  
produsele din clasa 03 revendicate în 
cerere. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

6 
 
 
 

Marcă internaţională 
ACUITY 

AMPLIFIER 
 

889749 
2006.05.11 

 
ESSILOR 

INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE 
GENERALE 

D'OPTIQUE), FR 

ESSILOR 
INTERNATIO-

NAL 
(COMPAGNIE 
GENERALE 

D'OPTIQUE), 
FR 

2008.01.31 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.04.03 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.10.25. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

7 
 
 
 
 

Marcă internaţională 
ACUITY BOOSTER 

 
889750 

2006.05.11 
 

ESSILOR 
INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE 
GENERALE 

D'OPTIQUE), FR 

ESSILOR 
INTERNATIO-

NAL 
(COMPAGNIE 
GENERALE 

D'OPTIQUE), 
FR 

2008.01.31 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.04.03 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.10.25. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

8 
 
 
 
 

Marcă internaţională 
HIGH REZOLUTION 

VISION 
 

889753 
2006.05.11 

 
ESSILOR 

INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE 
GENERALE 

D'OPTIQUE), FR 

ESSILOR 
INTERNATIO-

NAL 
(COMPAGNIE 
GENERALE 

D'OPTIQUE), 
FR 

2008.01.31 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.04.03 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.10.25. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

9 
 
 
 
 

Marcă naţională 

 
020385 

2006.12.06 
Nr. 14995 

 
HIDROCHIM S.R.L., 

MD 

S.C. 
CHIMCOMPLEX 
S.A. BORZEŞTI, 

RO 

2008.01.17 
 

Privind 
anularea 

înregistrării 
mărcii 

2008.04.04 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare înregistrarea 
mărcii combinate "B" nr. certificat 14995. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

10 Marcă naţională 
TORASEN 

 
019263 

2006.04.27 
 

RANBAXY 
LABORATORIES 

LIMITED, IN 

WYETH, US  2007.10.01 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.04.04 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2008.01.24 
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
"TORASEN" pentru produsele din clasa 
05 revendicate în cerere, cu excepţia: 
preparate farmaceutice pentru 
tratamentul cancerului, afecţiunilor şi 
tulburărilor sistemului nervos central; 
preparate farmaceutice antiinflamatoare. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

11 Marcă naţională 
ВИФЕРОН 

 
020255 

2006.11.01 

CRASIUC 
Volodîmîr 

Petrovîci, UA 

2008.01.14 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 

2008.04.04 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică  Decizia din 2007.10.16 
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
"VIFERON" pentru toate produsele din 
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CRASIUC Volodîmîr 

Petrovîci, UA 

parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

clasa 05 revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

12 Marcă naţională 
CAFENETO 

 
020025 

2006.09.15 
 

Î.C.S. Trans World 
S.R.L., MD 

Î.C.S. Trans 
World S.R.L., 

MD 

2007.12.10 
 

Împotriva 
Deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.04.04 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.09.14. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

13 Marcă naţională 
Гиппократ 

 
018807 

2006.02.22 
 

Obşcestvo s 
ogranicennoi 

otvetstvennostiu 
"Servisbîtsnab", BY 

Obşcestvo s 
ogranicennoi 

otvetstvennostiu 
Servisbîtsnab, 

BY 

2008.01.30 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.04.04 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.11.09. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

14 Marcă naţională 
AMANT 

 
019980 

2006.09.12 
ENTEH S.A., MD 

ENTEH S.A., 
MD 

2008.01.29 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.04.04 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.01.24 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii 
"AMANT" pentru produsele din clasa 33 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

15 Marcă naţională 
GOLD LINE 

 
015171 

2004.05.26 
 

Terţa S.R.L., MD 

TANIO S. A., ES 2005.08.09 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.04.04 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.02.21 şi se respinge cererea de 
înregistrare a mărcii "GOLD LINE"  
nr. depozit 015171 în temeiul notorietăţii 
mărcii "GOLD LINE" din 2004.01.01  
a companiei "TANIO" S.A., ES. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
eliberarea certificatului de înregistrare  
a mărcii. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 

16 
 
 

Marcă naţională 

 
 

020829 
2007.03.23 

 
RADIADA S.R.L., 

societate 
comercială, MD 

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

2008.02.22 
 

Împotriva 
deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.04.23 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia din 2008.02.08 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii "Argo" 
pentru toate produsele din clasa 30 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

17 
 
 

Marcă naţională 
FARMINA 

 
020174 

2006.10.18 
 

FARMINA S.R.L., 
MD 

FARMINA 
S.R.L., MD 

2008.02.19 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.04.23 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului.  
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.11.30. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

18 
 
 

Marcă naţională 
 

OLIGOVIT 
 

020004 
2006.09.15 

 
FARMINA S.R.L., 

FARMINA 
S.R.L., MD 

2008.02.19 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 

2008.04.23 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului.  
2. Se modifică Decizia din 2008.01.15 
şi se acceptă înregistrarea mărcii 
"OLIGOVIT" pentru toate 
produsele/serviciile din clasele 05 şi 35 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în 
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MD mărcii Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

19 
 
 
 

Marcă naţională 
 

PROMO PLUS 
 

016010 
2005.01.13 
Nr. 13405 

 
PROMO-PLUS 

S.R.L., publicaţie 
periodică, MD 

S.R.L. "Oficiul 
Electronic Prim", 

MD 

2008.04.09 
 

Privind 
anularea 

înregistrării 
mărcii 

2008.04.23 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului.  
2. Se concretizează dreptul exclusiv 
asupra mărcii  "PROMO PLUS", cu 
excluderea de la protecţie a elementului 
"PROMO" pentru serviciile de publicitate 
din clasa 35 şi a elementului "PLUS" 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
din clasele 16, 35, 40 şi 41. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

20 
 
 

Marcă naţională 
AJAX 

PROFESSIONAL 
EXTRA POWER 

 
019978 

2006.09.07 
 

COLGATE-
PALMOLIVE 

COMPANY, US 

COLGATE-
PALMOLIVE 

COMPANY, US 

2008.02.14 
 

Împotriva 
Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.04.23 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului.  
2. Se modifică Decizia din 2007.11.02 
şi se acceptă înregistrarea mărcii pentru 
toate produsele din clasele 03 şi 05 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
 

21 
 
 
 

Marcă 
TEDI 

 
016855 

2005.04.29 
Nr. 14162 

 
STANCU  Eugeniu, 

MD 

TYMBARK S.A., 
PL 

2007.12.19 
 

Privind 
anularea 

înregistrării 
mărcii 

2008.04.23 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2 .Se anulează înregistrarea mărcii 
verbale "TEDI" nr. certificat 14162, titular 
– Stancu Eugeniu, MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

22 
 
 

Marcă naţională 
TEDI 

 
017934 

2005.10.18 
 

TYMBARK S.A., PL 

TYMBARK S.A., 
PL 

2007.12.20 
 

Împotriva 
deciziei de 

respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.04.23 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2007.07.30 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii "TEDI" 
pentru toate produsele din clasa 32 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

23 
 
 

Marcă naţională 
THK  

 
019004 

2006.03.20 
 

GRUPA VADVAS 
S.A., MD 

Open Joint 
Stock Company 

"TNK-BP 
Holding", RU 

2007.07.30 
 

Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2008.04.23 1. Se acceptă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.02.07 şi se respinge cererea de 
înregistrare a mărcii "THK" nr. depozit 
019004, solicitant - GRUPA VADVAS   
S.A., MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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Contestaţii depuse la Comisia de Apel  
privind anularea înregistrării mărcii nefolosite  

în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării, titularul şi adresa, codul  

ţării conform normei ST. 3 OMPI, marca, data depunerii contestaţiei, contestatarul şi adresa  
sau numele reprezentantului 

Nr. crt. Nr. şi data 
înregistrării 

mărcii 

Titular şi adresă, cod ST. 3 
OMPI 

Marca Data 
depunerii 

contestaţiei 

Contestatar şi adresă 
sau numele 

reprezentantului 
1 693500 

1998.04.28 
COOP. PROV. AGRARIA  
Y GANADERA SAN ISIDRO, 
S.C.AND CTRA. NIJAR, ES 
S/N, E-04120 
Los Partidores-La  Canada 
(Almeria), Spain 

Marca 
combinată 

 
CASI 

2008.04.17 AGARCOV Alexandr, MD 
MD-6514, Chetrosu, 
Anenii Noi,  
Republica Moldova 
 
Reprezentant: 
Jenicicovscaia G. 

2 
 
 
 
 

9145  
2001.03.27 

TUBECON TOBACCO, S.R.L.,  
Î.M., fabrică de tutun din Orhei, 
MD 
Str. C. Negruzzi nr. 99-a, 
MD-3500, Orhei, Republica 
Moldova 

Marca 
combinată 

 
AROMA 

2008.05.06 American-Cigarette 
Company (Overseas) 
Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, 
Elveţia  
 
Reprezentant:    
Glazunov N.   

 
Oppositions submitted to the Appeals Board  

concerning the cancellation of the trademark registration  
after an uninterrupted period of  5 years of non-use 

There are published following data: the current number, the number and the date of registration,  
the holder name and address, code of the country according to the standard ST. 3 WIPO, the 

trademark, the date of submitting, the opponent and the address or the name of representative 

No. Number and date 
of registration 

Name and address  
of the holder,  

standard ST. 3 WIPO 

Trademark Date when the 
opposition was 

submitted 

Opponent/ 
Address or the name of the 

representative 
1 693500 

1998.04.28 
COOP. PROV. AGRARIA  
Y GANADERA SAN ISIDRO, 
S.C.AND CTRA. NIJAR, ES 
S/N, E-04120 
Los Partidores-La  Canada 
(Almeria), Spain 

Combined 
trademark 

 
CASI 

2008.04.17 AGARCOV Alexandr, MD 
MD-6514, Chetrosu,  Anenii 
Noi, Republic of Moldova 

 
The representative: 
Jenicicovscaia G. 

2 
 
 
 
 

9145  
2001.03.27 

TUBECON TOBACCO, S.R.L.,  
Î.M., fabrică de tutun din Orhei, 
MD 
Str. C. Negruzzi nr. 99-a, 
MD-3500, Orhei, Republica 
Moldova 

Combined 
trademark 

 
AROMA 

2008.05.06 American-Cigarette 
Company (Overseas) 
Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, 
Elveţia  
 
The representative:     
Glazunov N.   
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Cereri de recunoaştere a notorietăţii  
mărcii în Republica Moldova retrase 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii, denumirea mărcii, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, data retragerii 

cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  
de recunoaştere a notorietăţii mărcii    

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
cererii de 

recunoaştere a 
notorietăţii 

mărcii 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Titularul şi adresa, cod ST. 

3 OMPI 

Data retragerii 
cererii de 

recunoaştere 
a notorietăţii 

mărcii 

(442) 
Nr. 

BOPI 

1 16 / 2007.05.21 

 

(730) ÎM EFES VITANTA 
MOLDOVA BREWERY 
S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

2008.04.23 6/2007 

 
 
 
 
 
 

 179



180

MD - BOPI 5/2008

Consiliul editorial:
Dorian Chiroşca (preşedinte), Ion Daniliuc, Svetlana Munteanu, Maria Rojnevschi, Vitalie Rusanovschi,

Tudor Jovmir, Ala Guşan, Victoria Bliuc, Simion Leviţchi, Andrei Moisei, Iurie Badâr

Colegiul de redacţie:
Ecaterina Marandici, Lucia Gordilă, Alexandra Cozlov, Aurelia Stratan

Tehnoredactare computerizată: Ludmila Patraşco

B O P I  nr. 5/2008
Formatul A4

Coli de tipar 22,5
Imprimat la AGEPI

© AGEPI, 2008.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1.
Persoanele interesate pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD.


	VII-VIII Mdfc 159-179.pdf
	Î
	I
	Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului



