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Cronica AGEPI
Aprofundarea relaţiilor de colaborare

cu Oficiul pentru Armonizarea Pieţei
Interne (OHIM)

În scopul aprofundării relaţiilor de colaborare
cu instituţiile europene în domeniul protecţiei
proprietăţii intelectuale, dl Dorian Chiroşca, director
general AGEPI, a efectuat în perioada 4-5 septembrie
curent o vizită de lucru la Oficiul pentru Armonizarea
Pieţei Interne (European Union Office for Harmoni-
zation in the Internal Market (Trade Marks and
Designs)) cu sediul la Alicante, Spania.

Programul vizitei a inclus întrevederi cu  dl Wubbo de
Boer, preşedintele OHIM,  şi dl Ignacio de Medrano Caballero,
directorul adjunct al Directoratului Relaţii Internaţionale OHIM,
în cadrul cărora a avut loc un schimb de informaţii privind:
sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale al Republicii
Moldova şi sistemul comunitar de protecţie a mărcilor şi
desenelor/modelelor industriale; măsurile întreprinse de
Republica Moldova în scopul armonizării legislaţiei naţionale
cu cerinţele directivelor şi regulamentelor europene în  domeniu
şi asistenţa pe care o acordă instituţiile comunitare, inclusiv
OHIM, oficiilor naţionale atât din statele membre ale UE, cât şi
din spaţiul european de vecinătate; programele de pregătire
profesională a specialiştilor  în domeniul proprietăţii intelectuale.

 Directorul general AGEPI s-a familiarizat cu regula-
mentul intern de activitate al OHIM, cu procedura de
examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, desenelor/
modelelor industriale comunitare şi acordarea titlurilor de
protecţie, cu activitatea Comisiei de Apel, cu sistemul infor-
maţional al OHIM, inclusiv bazele de date utilizate în procesul
de documentare, cu sistemul de supraveghere a calităţii,
programele de gestiune elaborate în cadrul OHIM  ş.a.

Un obiectiv important al vizitei l-a constituit iniţierea
discuţiilor privind posibilitatea semnării unui Program de
colaborare în domeniul proprietăţii intelectuale între AGEPI
şi OHIM, care ulterior va permite să fie aprobat, la nivel
bilateral, un plan de acţiuni concrete.

Aflându-se la Alicante, dl D. Chiroşca  a întreprins şi o
vizită de documentare la Universitatea din Alicante în scopul
stabilirii unor relaţii de colaborare privind instruirea şi
perfecţionarea cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale.

Şedinţă de lucru
a Serviciului Vamal şi AGEPI

Pe 9 septembrie curent s-a desfăşurat o şedinţă
de lucru a Serviciului Vamal şi AGEPI, care a avut
drept scop revizuirea şi promovarea formelor de
colaborare interinstituţională prin prisma modi-
ficărilor recente operate în legislaţia din domeniul
proprietăţii intelectuale, precum şi planificarea
unor acţiuni comune menite să asigure protecţia
drepturilor de proprietate intelectuală.

În cadrul şedinţei, reprezentanţii celor două instituţii
au abordat probleme ce vizează aplicarea măsurilor de
protecţie a proprietăţii intelectuale la frontieră, efectuarea
schimbului de date şi gestionarea unui registru electronic
al obiectelor de proprietate intelectuală. De asemenea, s-a
menţionat că pentru Serviciul Vamal prevenirea şi
combaterea traficului de mărfuri contrafăcute şi a operelor-
pirat constituie acţiuni prioritare. În acest context, organele
vamale îşi propun să optimizeze activitatea subdiviziunilor

responsabile în vederea asigurării gestionării bazelor de
date ale obiectelor de proprietate intelectuală, analizei
riscurilor şi schimbului de informaţii cu AGEPI şi cu titularii
de drepturi.

Reprezentanţii Serviciului Vamal şi ai  AGEPI au convenit
de a convoca sistematic asemenea şedinţe de lucru pentru
a elucida operativ multiplele aspecte legate de proprietatea
intelectuală. Concomitent, vor fi organizate seminare de
instruire a personalului la care vor fi invitaţi reprezentaţi ai
asociaţiilor profesionale şi titularii drepturilor de proprietate
intelectuală.

Publicaţiile AGEPI
la Salonul Internaţional de Carte

În perioada 31 august - 4 septembrie curent
AGEPI a participat la Salonul Internaţional de Carte,
ediţia a XVII-a, la care şi-au prezentat producţia
circa 200 de edituri şi difuzori de carte din ţară şi de
peste hotare.

Salonul a fost găzduit în mod tradiţional de către
Biblioteca Naţională. Standul AGEPI a inclus publicaţiile
oficiale şi cele de popularizare a cunoştinţelor în domeniul
proprietăţii intelectuale. Printre acestea: Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială, revista de proprietate intelectuală
„Intellectus” şi suplimentul acesteia „AGEPI Info”, colecţia
„Biblioteca de proprietate intelectuală”, enciclopedia
„Cercetători şi inventatori din Republica Moldova” în 4 volume,
ghidul „Colecţia naţională de documente în domeniul
proprietăţii industriale”, CD-urile „Invenţii create în Republica
Moldova” şi „Invenţii protejate în Republica Moldova” ş.a.

De remarcat că în ultimii 10 ani publicaţiile AGEPI au
fost menţionate în cadrul diverselor Saloane internaţionale
de carte cu mai multe diplome şi medalii.

Zilele dreptului de a şti
În cadrul Zilelor dreptului de a şti, organizate

de Centrul „Acces-Info” în perioada 22-28 septembrie
curent, la Centrul de Informare şi Documentare în
domeniul Proprietăţii Intelectuale al AGEPI au avut
loc la 24-26 septembrie Zile ale uşilor deschise cu
genericul „Proprietatea intelectuală în serviciul
întregii societăţi” şi expoziţia de carte consacrată
publicaţiilor relevante din domeniul proprietăţii
intelectuale pe suport hârtie şi electronic.

Sensibilizarea întregii societăţii privind locul şi rolul PI în
lumea modernă este una din sarcinile-cheie ale AGEPI, având
drept obiectiv să facă mai bine înţeleasă funcţionarea
sistemului naţional şi internaţional de proprietate intelectuală
la toate nivelurile societăţii. Pe parcursul celor 16 ani de
activitate, AGEPI a acumulat o bună experienţă de diseminare
a informaţiei către publicul larg prin punerea la dispoziţie a
informaţiei de proprietate intelectuală în mass-media, cu care
a realizat acorduri de colaborare, conferinţe de presă,
treninguri, inclusiv Concursul jurnalistic „Să făurim viitorul
ţării în baza proprietăţii intelectuale”. O importanţă deosebită
au, de asemenea, seminarele, cursurile de scurtă durată
pentru mediul academic, cel universitar şi pentru specialiştii
din diverse domenii ale economiei.  Acţiuni de acest gen se
desfăşoară şi prin intermediul bibliotecii AGEPI, care a antrenat
în activitatea de diseminare a informaţiei din domeniu circa
40 de biblioteci din ţară.
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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), conform normei ST. 3

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

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania

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

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

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

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

Insulele Sandvici de
Sud

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

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

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

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

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

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

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

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

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

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

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

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

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

SU Uniunea Sovietică
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, об изобретениях, по которым
приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на изобретения согласно национальной
процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII, CONFORM NORMEI ST. 9 OMPI

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 9

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

СТАНДАРТОМ ST. 9 ВОИС
(11) Numărul brevetului

Number of the patent
Номер патента

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

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

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

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(54) Titlul invenţiei
Title of the invention
Название изобретения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И МЕТАЛЛУРГИЯ

D TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ПАТЕНТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

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

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

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

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

изобpетение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

G FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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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 2007 0049 (13) A 
(51) Int. Cl.:  B01J 21/16 (2006.01) 
                         B01J 37/34 (2006.01) 
                         B01J 38/74 (2006.01) 
                         B01J 39/08 (2006.01) 
                         C02F 1/36 (2006.01) 
                         C02F 1/42 (2006.01) 
                         C02F 1/74 (2006.01) 
                         C02F 101/30 (2006.01) 
(22) 2007.02.26 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) AZZOUZ Abdelkrim, CA; ASSAAD  Elias, CA; 

SAJIN Tudor, MD; URSU Alina, RO; NISTOR 
Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; 
MIRON Neculai Doru, RO 

(54) Catalizator pentru epurarea apei de com-
puşi organici 

(57) Invenţia se referă la tehnologiile de epurare a 
apei şi poate fi utilizată pentru epurarea ape-
lor potabilă şi uzată, dezinfecţia echipamen-
tului în industria alimentară, inclusiv pentru 
sterilizarea şi degazarea soluţiilor apoase. 
Catalizatorul pentru epurarea apei de com-
puşii organici conţine o bază a unui suport 
anionic din argilă tip montmorillonit fără conţi-
nut de cuarţ, cristobalit şi impurităţi organice, 
legat cu cationi de metale, totodată suportul 
anionic argilos este legat cu nişte cationi aleşi 
din metalele tranziţionale, de exemplu, cu ca-
tioni de fier, cobalt, nichel, cupru sau cu cati-
oni de sodiu sub formă acidă: 
(Mt-)mMetr

(m+), 
unde Mt- este suportul anionic argilos; 
Metr

(m+) – cation de metal tranziţional; 
m – valenţa cationului. 
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Catalyst for water purification from organic 
compounds 

(57) The invention relates to water treatment tech-
nologies and can be used for purification of 
potable and sewage water, for equipment dis-
infection in the food industry, including sterili-
zation and degasification of water solutions. 
The catalyst for water purification from or-
ganic compounds contains a base of an ani-
onic support of montmorillonite argil, not con-
taining quartz, cristobalite and organic impuri-
ties, bound with metal cations, at the same 
time the anionic argillous support is bound 
with cations chosen from transition metals, for 
example, with iron, cobalt, nickel, copper 
cations or with sodium cations in the acid 
form: 
 

(Mt¯)mMetr
(m+), 

where Mt¯ is the anionic argillous support; 
Metr

(m+) - cation of transition  metal; 
m - cation valence. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Катализатор для очистки воды от орга-
нических соединений 

(57) Изобретение относится к технологиям очи-
стки воды и может быть использовано для 
очистки питьевой и сточной воды, для де-
зинфекции оборудования в пищевой про-
мышленности, включая стерилизацию и 
дегазацию водных растворов. 
Катализатор для очистки воды от органи-
ческих соединений содержит основу  ани-
онной подложки из глины монтмориллонит, 
не содержащей кварц, кристобалит и орга-
нические загрязнения, связанной с катио-
нами металлов, при этом анионная глини-
стая подложка связана с катионами, вы-
бранными из переходных металлов, на-
пример, с катионами железа, кобальта, ни-
келя, меди или катионами натрия в кислой 
форме: 
(Mt-)mMetr

(m+), 
где Mt- – глинистая анионная подложка; 
Metr

(m+) – катион переходного металла; 
m – валентность катиона. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 3 
 
 
(21) a 2007 0061 (13) A 
(51) Int. Cl.:  F03G 7/10 (2006.01) 
(22) 2007.03.15 
(71)(72) GABAREV Ion, MD 
(54) Amplificator mecanic de putere 
(57) Invenţia se referă la mecanisme ce pot fi utili-

zate în calitate de sursă de energie autonomă 
în sectorul energetic şi la mijloacele de trans-
port.   
Amplificatorul mecanic de putere este bazat 
pe forţa centrifugă şi conţine un corp (1), în 
care este amplasat un cilindru (2) cu camere 
(3), în care sunt plasate greutăţi (4), unite prin 
intermediul unor fire (6) de oţel cu arborele 
condus (5). Cilindrul (2) îndeplineşte funcţia 
de arbore conducător. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 12 

* 
*     * 
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(54) Mechanical power amplifier 
(57) The invention relates to mechanisms that can 

be used as self-contained power supply in the 
energy sector and for transport vehicles. 
The mechanical power amplifier is based on 
centrifugal force and comprises a body (1), 
wherein it is placed a cylinder (2) with cham-
bers (3), wherein there are placed weights (4), 
joined by means of steel wires (6) with the 
driven shaft (5). The cylinder (2) serves as 
drive shaft. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

(54) Механический усилитель мощности 
(57) Изобретение относится к механизмам, кото-

рые могут быть использованы в качестве ав-
тономного источника энергии в энергетиче-
ском секторе и для транспортных средств.  
Механический усилитель мощности осно-
ван на центробежной силе и содержит кор-
пус (1), в котором расположен цилиндр (2) 
с камерами (3), в которых размещены гру-
зы (4), соединенные посредством стальных 
проволочек (6) с ведомым валом (5). Ци-
линдр (2) выполняет роль ведущего вала. 

 
П. формулы: 1 
Фиг.: 12 
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(21) a 2007 0006 (13) A 
(51) Int. Cl.:  G06K 1/12 (2008.01) 
                         G06K 9/18 (2008.01) 
                         G06K 9/46 (2008.01) 
                         G06K 9/78 (2008.01) 
(22) 2007.01.12 
(71)(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD 

(54) Procedeu de depunere a unei mărci ne-
reproductive de identificare prin descăr-
care electrică 

(57) Invenţia se referă la domeniul identificării re-
surselor materiale şi poate fi utilizată pentru mar-
carea pieselor conductoare de energie electrică, 
de exemplu, din industriile constructoare de au-
tomobile, navelor aeriene, apărării, etc. 
Procedeul constă în aceea că imaginea nere-
productivă a mărcii de identificare se creează 
prin descărcarea electrică între piesă şi elec-
trodul compus, executat din nanocompoziţi 
ultradispersaţi ai pulberilor de metal. 
 

  Revendicări: 4 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for irreproducible identification 
marking by electric discharge 

(57) The invention relates to the material resources 
identification field and can be used for conductive 
part marking, for example, in motor-car construc-
tion, aircraft construction, defense industry, etc. 
The method consists in that the irreproducible 
image of the identification mark is created by 
electric discharge between the part and the 
composite electrode, made of nanocompo-
sites of superdispersed metal powders. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Cпособ нанесения невоспроизводимой 
идентификационной метки электриче-
ским разрядом 

(57) Изобретение относится к области иденти-
фикации материальных ресурсов и может 
быть использовано для маркировки элек-
тропроводящих деталей, например, в ав-
томобилестроении, авиастроении, оборон-
ной отрасли и т. д.  
Способ состоит в том, что невоспроизво-
димую картинку идентификационной метки 
создают путем разряда между деталью и 
составным электродом, выполненным из 
нанокомпозитов ультрадисперсных метал-
лических порошков. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 1 
 
 
(21) a 2007 0016 (13) A 
(51) Int. Cl.:  G06K 1/00 (2008.01) 
                         G06K 1/12 (2008.01) 
                         G06K 3/00 (2008.01) 
                         G06K 15/10 (2008.01) 
                         G06K 15/14 (2008.01) 
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(22) 2007.01.22 
(71)(72) ŞCHILIOV Vladimir, MD 
(54) Cod de bare pentru protecţia informaţională 

individuală şi procedeu de aplicare a lui 
(57) Invenţia se referă la codurile de bare şi poate 

fi utilizată la marcarea individuală a mărfii, la 
crearea sistemelor automatizate de admini-
strare, capabile să distingă marfa contrafă-
cută de cea legală.  
Procedeul constă în aceea că pe purtătorul de 
hârtie, paralel codurilor de bază de bare şi de 
cifre, se aplică codurile individuale de bare şi 
de cifre, iar în spaţiul dintre codurile de bază 
şi individuale de cifre şi de bare se formează 
o imagine nereproductivă cu cel puţin două 
imprimante cu jet, care funcţionează indepen-
dent una faţă de alta, de culori diferite, elec-
trozii de dirijare ai cărora sunt conectaţi la un 
bloc de alimentare printr-un generator de nu-
mere întâmplătoare.  
 

  Revendicări: 8 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Bar code for individual information pro-
tection and process for application thereof 

(57) The invention relates to bar codes and can be 
used in the individual marking of goods, de-
velopment of automated control systems, ca-
pable of distinguishing the infringing mer-
chandise from the legal one. 
The process consists in that onto the paper 
carrier, parallel to the basic bar and digital 
codes, there are applied individual bar and 
digital codes, and in the space between the 
basic and the individual bar and digital codes 
it is formed and irreproducible image with at 
least two inkjet printers functioning indepen-
dently from each other, of different colours, 
the control electrodes of which are connected 
to a power supply unit through a random-
number generator. 

 
  Claims: 8 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

 
(54) Штрихкод для информационной инди-

видуальной защиты и способ его нане-
сения 

(57) Изобретение относится к штриховым ко-
дам и может быть использовано при инди-
видуальной маркировке товара, при разра-
ботке автоматизированных систем управ-
ления, способных отличать  контрафакт-
ный товар от легального.  

Cособ состоит в том, что на бумажный но-
ситель, параллельно основным штрихово-
му и цифровому кодам, наносят индивиду-
альные штриховой и цифровой коды, а в 
промежутке между основным и индивиду-
альным штриховыми и цифровыми кодами 
формируют невоспроизводимую картинку, 
по крайней мере, двумя струйными прин-
терами, функционирующими независимо 
друг от друга, разных цветов, электроды 
управления которых подключены к блоку 
питания через генератор случайных чисел. 
 

 П. формулы: 8 
 Фиг.: 5 
 
 
(21) a 2007 0025 (13) A 
(51) Int. Cl.:  H02K 35/06 (2007.01) 
                         H03B 1/00 (2007.01) 
(22) 2007.02.02 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, 

MD 
(54) Generator electric pentru instalaţii ener-

getice eoliene 
(57) Invenţia se referă la domeniul de producere a 

energiei electrice, în special la generatoarele 
electrice cu magneţi mobili şi poate fi utilizată 
în instalaţiile energetice eoliene. 
Generatorul electric conţine N magneţi mobili 
permanenţi, fixaţi pe arbore concentric pe  
circumferinţă, totodată capetele lor sunt am-
plasate între capetele îndoite ale M circuitelor 
magnetice imobile cu înfăşurări, amplasate 
concentric pe circumferinţă. Totodată, raportul 
dintre M şi N se alege în aşa fel, ca între ca-
petele îndoite ale circuitelor magnetice să se 
afle concomitent un număr minim de magneţi. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

 
(54) Electric generator for wind-driven electric 

plants   
(57) The invention relates to the electric power 

generation field, namely to electric generators 
with movable magnets, and can be used in 
the wind-driven electric plants. 
The electric generator contains N movable 
constant magnets, concentrically fixed onto a 
shaft over the circumference, at the same 
time their ends are placed between the bent 
ends of the M fixed magnetic circuits with 
windings, concentrically placed over the cir-
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cumference. At the same time, the ratio bet-
ween M and N is chosen so that between the 
bent ends of the magnetic circuits there may be 
concomitantly a minimum number of magnets. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Электрогенератор для ветроэнергети-
ческих установок 

(57) Изобретение относится к области произ-
водства электроэнергии, а именно к элек-
трогенераторам с подвижными магнитами, 
и может быть использовано в ветроэнерге-
тических установках. 
Электрогенератор содержит N подвижных 
постоянных магнитов, закрепленных на 
валу, по окружности, концентрически, при 
этом их концы размещены между изогну-
тыми концами M неподвижных магни-
топроводов с обмотками, расположенных 
по окружности, концентрически. Причем 
соотношение между M и N выбирают таким 
образом, чтобы между изогнутыми конца-
ми магнитопроводов одновременно нахо-
дилось минимальное число магнитов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(21) a 2007 0028 (13) A 
(51) Int. Cl.:  H02M 7/04 (2007.01) 
                         F03D 3/00 (2007.01) 
(22) 2007.02.02 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, 

MD; TÎRŞU Mihai, MD; UZUN Mihail, MD; 
SCOBIOLA Victor, MD 

(54) Dispozitiv electric pentru instalaţie ener-
getică eoliană 

(57) Invenţia se referă la instalaţiile energetice 
eoliene, în special la dispozitivele electrice 
pentru instalaţiile energetice eoliene. 
Dispozitivul electric pentru instalaţie ener-
getică eoliană conţine un generator, un redre-
sor, un stabilizator, un convertizor de curent 
continuu în curent alternativ şi un multiplicator 
de tensiune, conectaţi în serie, precum şi un 
grup de chei conectate la multiplicatorul de 
tensiune, şi un bloc de dirijare programată a 
cheilor. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Electric device for wind-driven electric plant 
(57) The invention relates to the wind-driven elec-

tric plants, in particular to the electric devices 
for wind-driven electric plants. 
The electric device for wind-driven electric 
plant comprises a generator, a rectifier, a sta-
bilizer, a direct-to-alternate current converter 
and a voltage multiplier, connected in series, 
as well as a group of switches connected to 
the voltage multiplier, and a switch program 
control unit. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Электрическое устройство для ветро-
энергетической установки 

(57) Изобретение относится к ветроэнергетиче-
ским установкам, в частности к электриче-
ским устройствам для ветроэнергетических 
установок. 
Электрическое устройство для ветроэнер-
гетической установки содержит генератор, 
выпрямитель, стабилизатор, преобразова-
тель постоянного тока в переменный и ум-
ножитель напряжения, соединенные по-
следовательно, а также группу ключей, 
подключенных к умножителю напряжения, 
и блок программного управления ключами. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
(21) a 2006 0297 (13) A 
(51) Int. Cl.:  H04M 3/22 (2006.01) 
(22) 2006.12.27 
(71)(72) ŢÎPÎŞEV Ivan, MD 
(74) MARGINE Ion  
(54) Controler cu interfaţă pentru linie telefonică 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele cu circuit 

complex şi logică aferentă, destinate operării 
în condiţii optime a echipamentelor periferice 
şi poate fi folosită la sistemele de monitorizare 
la distanţă a parametrilor fizici. 
Controlerul cu interfaţă pentru linie telefonică (1), 
conform invenţiei, este format dintr-un micro-
controler programabil (2), un bloc de protecţie 
(3) cu o diodă bipolară (7) şi o punte redresoare 
cu diode (8), o interfaţă (4), un divizor de tensiu-
ne (5) cu două rezistoare (13) şi  borne de intra-
re/ieşire (6). Interfaţa (4) conţine două tran-
zistoare (9), trei rezistoare (10), un condensator 
(11) şi o diodă Zener (12).  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 
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(54) Telephone line interface controller 
(57) The invention relates to devices with com-

posite chains and afferent logic, meant for op-
timal control of peripheral devices and can be 
used in physical property remote displaying 
systems. 
The telephone line interface controller (1), ac-
cording to the invention, consists of a pro-
grammable microcontroller (2), a protection 
unit (3) with a bipolar diode (7) and a diode 
bridge (8), an interface (4), a voltage divider 
(5) with two resistors (13) and input/output 
terminals (6). The interface (4) contains two 
transistors (9), three resistors (10), a capaci-
tor (11) and a Zener diode (12). 
 
Claims: 1 
Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Контроллер интерфейса телефонной 
линии 

(57) Изобретение относится к устройствам со 
сложными цепями и афферентной логикой, 
предназначенным для оптимального упра-
вления периферийными устройствами, и 
может быть использовано в системах дис-
танционного отображения физических па-
раметров. 

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроллер интерфейса телефонной ли-
нии (1), согласно изобретению, состоит из 
программируемого микроконтроллера (2), 
блока защиты (3) с биполярным диодом (7) 
и диодным мостом (8), интерфейса (4), де-
лителя напряжения (5) с двумя резистора-
ми (13) и входных/выходных клемм (6). Ин-
терфейс (4) содержит два транзистора (9), 
три резистора (10), конденсатор (11) и ди-
од Зенера (12). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 3 
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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. 
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(11) 3694 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01C 1/06 (2006.01) 
                         C07J 71/00 (2006.01) 
                         A01N 45/00 (2006.01) 
                         A01P 21/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0153 
(22) 2008.06.11 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) CHINTEA Pavel, MD; BALAŞOVA Natalia, 
RU; ŞVEŢ Stepan, MD; BALAŞOVA Irina, 
RU; JACOTĂ Anatol, MD; COZAR Elena, RU; 
BESPALCO Lesea, RU 

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

selecţia plantelor şi cultura de seminţe selec-
ţionate. 
Procedeul, conform invenţiei, include înmu-
ierea seminţelor înainte de semănat timp de 
12 ore în soluţie apoasă de 0,01% de gli-
cozidă steroidică 3-O-(tetraozidă)-[(25R)-fu-
rost-5-en-3β,22α,26-triol]-26-O-β-D-glucopira-
nozid, obţinută prin extragere cu apă la încăl-
zire din seminţe de vânătă Solanum melon-
gena L. degresate cu eter etilic.  
Rezultatul invenţiei constă în sporirea produc-
tivităţii de seminţe a ardeiului. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for pepper seed treatment 
(57) The invention refers to agriculture, namely to 

the plant selection and seed-growing. 
The process, according to the invention, in-
cludes the presowing soaking of seeds during 
12 hours in 0,01% aqueous solution of steroid 
glycoside 3-O-(tetraoside)-[(25R)-furost-5-en-
3β-,22α,26-triol]-26-O-β-D-glucopyranoside, ob-
tained from degreased with diethyl ether egg-
plant seeds Solanum melongena L. by water 
extraction at heating. 
The result of the invention consists in increa-
sing the pepper seed productivity. 
 
 
Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ предпосевной обработки семян 
перца  

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству, а именно к селекции растений и се-
меноводству. 
Способ, согласно изобретению, включает 
замачивание семян перед посевом в тече-
ние 12 часов в 0,01% водном растворе 

стероидного гликозида 3-O-(тетраозид)-
[(25R)-фурост-5-ен-3β,22α,26-триола]-26-O-
β-D-глюкопиранозида, полученного из обез-
жиренных диэтиловым эфиром семян бак-
лажанов Solanum melongena L. путем экст-
рагирования водой при нагревании. Резуль-
тат изобретения состоит в повышении се-
менной продуктивности перца. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3695 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01F 25/00 (2006.01) 
                         A01G 7/00 (2006.01) 
                         C11C 3/04 (2006.01) 
                         C11C 1/06 (2006.01) 
(21) a 2008 0110 
(22) 2008.04.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) BUJOREANU Nicolae, MD; TODIRAŞ Vladi-
mir, MD; MARINESCU Marina, MD; HAREA 
Ion, MD 

(54) Emulsie pentru tratarea  fructelor de măr 
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la 

păstrarea de lungă durată a fructelor. 
Emulsia pentru tratarea fructelor de măr, con-
form invenţiei, conţine un amestec de esteri 
etilici ai acizilor graşi din ulei de rapiţă şi 0,9% 
de substanţă tensioactivă Triton X-100 dis-
persat în apă într-un raport amestec:apă res-
pectiv de 1:100. 
Rezultatul invenţiei constă în majorarea ter-
menului de păstrare a fructelor.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Apple treatment emulsion 
(57) The invention refers to agriculture, in particular 

to long-term storage of fruits. 
The apple fruit treatment emulsion, according 
to the invention, comprises a mixture of ethyl 
esters of rape oil fatty acids and 0.9% of sur-
face-active agent Triton X-100 dispersed in 
water in a ratio mixture:water respectively of 
1:100.  
The result of the invention consists in increa-
sing the fruit storage life. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Эмульсия для обработки яблок 
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, в частности к длительному хранению 
плодов.      
Эмульсия для обработки плодов яблок, со-
гласно изобретению, содержит смесь эти-
ловых эфиров жирных кислот масла рапса 
и 0,9% поверхностно-активного вещества 
Тритон Х-100, диспергированную в воде 
при соотношении смесь:вода соответст-
венно 1:100. 
Результат изобретения состоит в увеличе-
нии срока хранения плодов. 

 
П. формулы: 1 

 
 
(11) 3696 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0084 
(22) 2008.03.26 
(71)(73) GHEREG Anatolie, MD 
(72)  GHEREG Anatolie, MD; GHIDIRIM Gheorghe, 

MD; ŞCERBINA Romeo, MD 
(54) Metodă de necrosectomie pancreatică  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

chirurgie şi poate fi utilizată pentru tratamentul 
endoscopic al pancreatitelor acute distructive.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează fibrogastroduodenoscopia, se de-
termină starea ampulei Vater, a căilor biliare 
şi a ductului Wirsung. Se efectuează papi-
losfincterotomia endoscopică, drenarea duc-
tului Wirsung, se determină locul de maximă 
proeminenţă a formaţiunii retrogastrice, se 
efectuează puncţia ei în locul menţionat, după 
care acest acces se lărgeşte până la 1,5...2,0 
cm. Prin el se înlătură conţinutul abcesului, se 
efectuează sanarea şi drenarea lui internă, 
externă sau combinată. Аpoi se introduce o 
sondă nazogastrală pentru decompresie şi o 
sondă plasată după flexura duodenojejunală 
pentru alimentarea pacientului, iar peste 
8...10 zile prin accesul format se înlătură se-
chestrul. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of pancreatic necrosectomy 
(57) The invention refers to medicine, in particular 

to surgery and can be used for endoscopic 
treatment of destructive acute pancreatitis. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out the fibrogastroendoscopy, it is de-
termined the state of Vater’s ampulla, of bi-
liary tracts and of Wirsung’s duct. It is carried 

out the endoscopic papillosphincterotomy, 
drainage of Wirsung’s duct, it is determined 
the place of maximum prominence of retro-
gastric formation, it is made puncture thereof 
in the indicated place, afterwards the given 
access is dilated up to 1,5…2,0 cm. There is 
removed through it the abscess content, it is 
carried out sanation and internal, external or 
combined drainage thereof. Then it is intro-
duced a probe for decompression and a 
probe placed behind the duodenojejunal fle-
xure for alimentation of patient, and in 8…10 
days through the formed access it is removed 
the sequestrum. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

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

стности к хирургии и может быть использо-
вано для эндоскопического лечения дест-
руктивного острого панкреатита.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют фиброгастродуоденоскопию, оп-
ределяют состояние фатеровой ампулы, 
желчных путей и протока Вирсунга. Вы-
полняют эндоскопическую папиллосфинк-
теротомию, дренирование протока Вирсун-
га, определяют место наибольшей выпук-
лости ретрогастрального образования, вы-
полняют ее пункцию в указанном месте, 
после чего данный доступ расширяют до 
1,5…2,0 см. Через него удаляют содержи-
мое абсцесса, выполняют санацию и его 
внутреннее, наружное или комбинирован-
ное дренирование. Затем вводят назогаст-
ральный зонд для декомпрессии и зонд, 
установленный за дуоденально-еюнальным 
переходом для кормления пациента, а че-
рез 8…10 дней через сформированный 
доступ удаляют  секвестр.       

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3697 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/56 (2006.01) 
                         A61B 17/88 (2006.01) 
                         A61B 17/70 (2006.01) 
(21) a 2008 0150 
(22) 2008.05.30 
(71)(72)(73) ŞAVGA Nicolai, MD 
(54) Metodă de tratament al displaziilor discu-

rilor intervertebrale prin acces posterior 
transpedicular 
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(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
neurochirurgie, vertebrologie, traumatologie şi 
ortopedie şi poate fi aplicată pentru trata-
mentul pacienţilor cu displazii ale discurilor in-
tervertebrale. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează examenul radiologic pentru stabilirea 
unghiului dintre axul longitudinal al vertebrei şi 
axul longitudinal al pediculului vertebral, apoi 
se efectuează intervenţia chirurgicală în po-
ziţia pacientului pe abdomen cu o rotire de 
20…30o  în decubit dorsal pe partea opusă şi 
în regiunea paravertebrală se efectuează o 
incizie transversală pentru accesul la un sin-
gur disc intervertebral sau o incizie în formă 
de semicerc pentru accesul la mai multe dis-
curi. Se efectuează o incizie a fasciei muşchi-
lor superficiali ai spatelui, se deplasează în 
părţi muşchii superficiali şi profunzi ai spatelui 
fără incizia lor şi se determină localizarea pe-
diculului corespunzător al vertebrei, acesta se 
mobilizează şi, în funcţie de unghiul stabilit, 
prin el se introduce în discul intervertebral un 
şurub, diametrul căruia este egal cu diametrul 
unui implant pregătit anterior. Şurubul se in-
troduce de-a lungul axului longitudinal al pe-
diculului sub un unghi de 5…20o faţă de axul 
longitudinal al vertebrei şi îndreptat cu vârful 
în sus sub un unghi de 10o faţă de axul longi-
tudinal al pediculului, apoi se efectuează un 
examen radiologic de control intraoperator 
pentru stabilirea direcţiei şurubului, după care 
şurubul se înlătură, iar în canalul format se in-
troduce implantul. Apoi plaga se suturează pe 
straturi. Implantul poate fi din material osos, ti-
tan sau din ceramică.  
 

  Revendicări: 2 
* 

*     * 
(54) Method of treating dysplasias of interver-

tebral disks through posterior transpedi-
cular approach 

(57) The invention refers to medicine, in particular 
to neurosurgery, vertebrology, traumatology 
and orthopedics and can be used for treating 
patients with dysplasias of intervertebral 
disks. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out the radiologic examination for es-
tablishment of angle between the longitudinal 
axis of vertebra and the longitudinal axis of 
pedicle of vertebra, then it is carried out the 
surgical intervention in the patient’s ven-
tricumbent position with a rotation of 20…30° 
is dorsal decubitus on opposite side and in 
the paravertebral region is made a transverse 

incision for access to one intervertebral disk 
or an incision in the form of semicircle for ac-
cess to more than one disks. It is made the 
incision of fascia of superficial muscles of 
back, there are displaced aside the superficial 
and profound muscles of back, without their 
incision and it is determined the site of the 
corresponding pedicle of vertebra, it is mobi-
lized and depending on the established angle, 
there is introduced through it into the interver-
tebral disk a screw, the diameter of which is 
equal to the diameter of the earlier prepared 
implant. The screw is introduced along the 
longitudinal axis of the pedicle at an angle of 
5…20° with respect to the longitudinal axis of 
vertebra and directed with the point upward at 
an angle of 10° about the longitudinal axis of 
pedicle, then it is carried out the intraoperative 
control radiologic examination for establishing 
the direction of the screw, afterwards the 
screw is removed, and into the formed chan-
nel is introduced the implant. Then the wound 
is sutured in layers. The implant may be of 
bony material, titanium or of ceramics. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Метод лечения дисплазий межпозвон-
ковых дисков через задний транспеди-
кулярный доступ 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к нейрохирургии, вертебрологии, 
травматологии и ортопедии и может быть 
использовано для лечения больных с дис-
плазиями межпозвонковых дисков. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют радиологическое обследование 
для установления угла между продольной 
осью позвонка и продольной осью ножки 
позвонка, затем выполняют хирургическое 
вмешательство в  положении больного на 
животе с вращением на 20…30o  набок на 
противоположную сторону и в паравертеб-
ральной области выполняют поперечный 
разрез для доступа к одному межпозвонко-
вому диску или разрез в виде полукруга 
для доступа к более чем одному дискам.  
Выполняют разрез фасции поверхностных  
мышц спины, передвигают в стороны по-
верхностные и глубокие мышцы спины без 
их разреза и определяют локализацию со-
ответствующей ножки позвонка, мобили-
зуют ее и в зависимости от установленного 
угла через нее вводят в межпозвонковый 
диск шуруп, диаметр которого равен диа-
метру ранее приготовленного имплантата. 
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Шуруп вводят вдоль продольной оси ножки 
под углом 5…20o  по отношению к продоль-
ной оси позвонка и направленным острым 
концом вверх под углом 10o  по отношению к 
продольной оси ножки, затем выполняют ин-
траоперационное контрольное радиологиче-
ское обследование для выявления направ-
ления шурупа, после чего шуруп удаляют, а 
в сформированный канал вводят имплантат. 
Затем рану ушивают послойно. Имплантат 
может состоять из костного материала, тита-
на или из керамики.  
 

 П. формулы: 2 
 
 
(11) 3698 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/56 (2006.01) 
                         A61B 17/70 (2006.01) 
(21) a 2008 0151 
(22) 2008.05.30 
(71)(72)(73) ŞAVGA Nicolai, MD 
(54) Metodă de tratament al displaziilor discu-

rilor intervertebrale la copii 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la neu-

rochirurgie, vertebrologie, traumatologie şi orto-
pedie şi poate fi utilizată pentru tratamentul 
displaziilor discurilor intervertebrale la copii. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează intervenţia chirurgicală în poziţia paci-
entului pe abdomen cu o rotire de 20…30o  în 
decubit dorsal pe partea opusă, apoi în  regi-
unea paravertebrală se efectuează o incizie 
transversală. Se efectuează incizia fasciei 
muşchilor superficiali ai spatelui, se depla-
sează în părţi muşchii superficiali şi profunzi 
ai spatelui, fără incizia lor şi se determină lo-
calizarea discului afectat, apoi, după mobiliza-
rea lui din ambele părţi de la ligamente, se in-
troduce prin discul afectat în partea lui poste-
rioară în plan transversal un dispozitiv din ti-
tan, care este format din două plăci unite între 
ele în formă de T, placa de o lungime mai ma-
re  are grosimea de 4…6 mm, capătul liber al 
ei având o margine tăietoare. La capetele ce-
leilalte plăci este executată câte o gaură stră-
punsă. După introducerea dispozitivului, ca-
pătul liber al plăcii cu lungimea mai mare se 
taie la nivelul corpului vertebrei, iar cu ajutorul 
găurilor străpunse ale plăcii menţionate dis-
pozitivul se fixează cu şuruburi de corpurile 
vertebrelor. Apoi plaga se suturează pe stra-
turi.   
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 

(54) Method of treating dysplasias of interver-
tebral disks to children 

(57) The invention refers to medicine, in particular 
to neurosurgery, vertebrology, traumatology 
and orthopedics and can be used for treating 
dysplasias of intervertebral disks to children. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out the surgical intervention in the 
patent’s ventricumbent position with a rotation 
of 20…30° in dorsal decubitus on opposite 
side, then in the paravertebral region is made 
a transverse incision. It is made the incision of 
fascia of superficial muscles of back, there 
are displaced aside the superficial and pro-
found muscles of back, without their incision 
and it is determined the site of the affected 
disk, then, after its mobilization on both sides 
from ligaments, it is introduced through the af-
fected disk in its posterior part in transverse 
plane a device of titanium, consisted of two 
plates joined between them in the form of T, 
the plate of a greater length has a thickness 
of 4…6 mm, its free end having a cutting 
edge. At the ends of the other plate it is made 
a through hole. After the introduction of the 
device, the free end of the plate of a greater 
length is cut at vertebral body level, and with 
the help of the through holes of said plate the 
device is screwed to the vertebral bodies. Af-
terwards the wound is sutured in layers. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения дисплазий межпозвон-
ковых дисков у детей 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к нейрохирургии, вертебрологии, 
травматологии и ортопедии и может быть 
использовано для лечения дисплазий меж-
позвонковых дисков у детей. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют хирургическое вмешательство 
в положении больного на животе с вра-
щением на 20…30o  набок на противо-
положную сторону, затем в параверте-
бральной области выполняют поперечный 
разрез. Выполняют разрез фасции поверх-
ностных мышц спины, передвигают в сто-
роны поверхностные и глубокие мышцы 
спины без их разреза и определяют лока-
лизацию поврежденного диска, затем, пос-
ле его мобилизации с обеих сторон от свя-
зок, через поврежденный диск в задней его 
части в поперечном плане вводят устрой-
ство из титана, которое состоит из двух 
пластинок, соединенных между собой в 
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форме T, пластинка большей длины имеет 
толщину 4…6 мм, свободный ее конец 
имеет режущий край. На концах другой 
пластинки выполнено по одному сквозному 
отверстию. После введения устройства, 
свободный конец пластинки большей дли-
ны отрезают на уровне тела позвонка, а 
при помощи сквозных отверстий указанной 
пластинки устройство фиксируют шурупа-
ми к телам позвонков. Затем рану ушивают 
послойно. 
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3699 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61C 7/00 (2006.01) 
                         A61B 17/24 (2006.01) 
(21) a 2007 0251 
(22) 2007.09.17 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  BUŞMACHIU Ion, MD; LUPAN Ion, MD; GO-
DOROJA Pavel, MD; BUŞMACHIU Andrei, 
MD 

(54) Metodă de tratament al ocluziei distale cla-
sa a II-a după Engle 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
ortodonţie şi este destinată pentru tratamentul  
ocluziei distale clasa a II-a după Engle. 
Metoda, conform invenţiei, se efectuează în 
trei etape. La prima etapă se efectuează în-
dreptarea arcadelor dentare inferioară şi su-
perioară cu ajutorul unor aparate ortodontice 
mobilizabile şi al unui sistem braket pentru 
menţinerea maxilarului superior şi alungirea 
mandibulei. La etapa a doua a tratamentului, 
după atingerea vârstei de 16 ani la fetiţe şi de 
18 ani la băieţi, pe cale chirurgicală se alun-
geşte mandibula până la obţinerea contactului 
ocluzal al ocluziei ortognatice, şi anume se 
efectuează o incizie a mandibulei la nivelul 
dinţilor laterali cu trecere în regiunea 
retromolară. Se decolează periostul în regiu-
nea unghiului mandibulei şi în regiunea ra-
murii ei de partea interioară. Se efectuează 
secţionarea lamei osoase cu trecerea în re-
giunea retromolară, se separă cu un osteotom 
sectorul de os secţionat, care se împinge îna-
inte până la atingerea contactului ocluzal co-
rect şi se fixează cu suturi. Apoi se efectuea-
ză etapa a treia, ce include o fixaţie 
intermaxilară în contact ocluzal corectat timp 
de şase săptămâni după operaţie, înlăturarea 
fixaţiei intermaxilare, efectuarea miogimna-

sticii timp de o săptămână şi realizarea co-
recţiei maxime a corelaţiei dintre dinţi cu aju-
torul sistemului braket. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of treating the II-nd class distal 
occlusion according to Engle 

(57) The invention refers to medicine, namely to 
orthopedics and is meant for treating the II-nd 
class distal occlusion according to Engle. 
The method, according to the invention, is 
carried out in three stages. In the first stage it 
is carried out leveling of mandibula and maxil-
la dental arches with the help of removable 
orthodontic appliances and of a bracket sys-
tem for retention of maxilla and lengthening of 
mandibula. In the second stage of treatment, 
after attainment of 16 years old to girls and of 
18 years old to boys, it is surgically lengthe-
ned the mandibula up to the obtaining of the 
occlusive contact in the orthognathic occlu-
sion, namely it is made an incision of man-
dibula at lateral teeth level with passage in the 
retromolar region. It is detached the perio-
steum in the mandibula angle region and in 
the region of its branch on the inside. It is sec-
tioned the bone lamella with passage in the 
retromolar region, it is separated with an os-
teotome the sectioned bone sector, which is 
pushed forward up to the attainment  of the 
correct occlusive contact and it is fixed with 
sutures. Then it is carried out the third stage 
including the intermaxillary fixation in the cor-
rected occlusive contact during 6 weeks after 
operation, removal of intermaxillary fixation, 
carrying out of myogymnastics during one 
week and carrying out of maximum correction 
of teeth interrelation with the help of the 
bracket system. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения дистальной окклюзии II 
класса по Энглю 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к ортодонтии и предназначено для 
лечения дистальной окклюзии II класса по 
Энглю. 
Метод, согласно изобретению, осуществ-
ляют в 3 этапа. На первом этапе проводят 
выравнивание нижнечелюстной и верхне-
челюстной зубных дуг с помощью съёмных 
ортодонтических аппаратов и брэкетной 
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системы для удержания верхней челюсти и 
удлинения нижней челюсти. На втором 
этапе лечения, после наступления 16-ти 
летнего возраста у девочек и 18-ти летнего 
у мальчиков, хирургическим путём удли-
няют нижнюю челюсть до получения ок-
клюзионного контакта в ортогнатическом 
прикусе, а именно разрез нижней челюсти 
делают на уровне боковых зубов с перехо-
дом в ретромолярную область. Отслаива-
ют надкостницу в области угла нижней че-
люсти и в области её ветви с внутренней 
стороны. Производят распил костной пла-
стинки с переходом в ретромолярную об-
ласть, отделяют остеотомом участок рас-
пиленной кости, который выдвигают впе-
ред до достижения  правильного окклюзи-
онного контакта и фиксируют швами. За-
тем выполняют третий этап, включающий 
межчелюстную фиксацию в скорректиро-
ванном окклюзионном контакте в течение 6 
недель после операции, удаление межче-
люстной фиксации, проведение миогимна-
стики в течение недели и осуществление 
максимальной коррекции взаимоотноше-
ний зубов с помощью брэкетной системы. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3700 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61C 7/00 (2006.01) 
                         A61B 17/24 (2006.01) 
(21) a 2007 0252 
(22) 2007.09.17 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  BUŞMACHIU Ion, MD; LUPAN Ion, MD; GO-
DOROJA Pavel, MD; BUŞMACHIU Andrei, 
MD 

(54) Metodă de tratament al ocluziei meziale 
clasa a III-a după Engle 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
ortodonţie şi este destinată pentru tratamentul 
ocluziei meziale clasa a III-a după Engle. 
Metoda, conform invenţiei, se efectuează în 
trei etape. La prima etapă se efectuează în-
dreptarea arcadelor dentare ale maxilarelor 
inferior şi superior cu ajutorul unor aparate or-
todontice mobilizabile şi al unui sistem braket 
pentru alungirea maxilarului superior şi menţi-
nerea mandibulei. La etapa a doua a tra-
tamentului, după atingerea vârstei de 16 ani 
la fetiţe şi de 18 ani la băieţi, pe cale chirur-
gicală se scurtează mandibula până la obţi-
nerea contactului ocluzal al ocluziei orto-

gnatice, şi anume se efectuează o incizie a 
mandibulei la nivelul dinţilor laterali cu trecere 
în regiunea retromolară. Se decolează perio-
stul în regiunea unghiului mandibulei şi în re-
giunea ramurii ei de partea interioară. La nive-
lul molarului doi se înlătură un sector al lamei 
corticale egal cu distanţa necesară pentru ob-
ţinerea unei corelaţii adecvate a maxilarelor. 
Se efectuează secţionarea lamei osoase cu 
trecerea în regiunea retromolară, se separă 
cu un osteotom sectorul de os secţionat, care 
se împinge înainte până la atingerea contac-
tului ocluzal corect şi se fixează cu suturi. 
Apoi se efectuează etapa a treia, ce include o 
fixaţie intermaxilară în contact ocluzal corectat 
timp de şase săptămâni după operaţie, înlătu-
rarea fixaţiei intermaxilare, efectuarea mio-
gim-nasticii timp de o săptămână şi realizarea 
corecţiei maxime a corelaţiei dintre dinţi cu 
ajutorul sistemului braket.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method of treating the III-rd class mesial 
occlusion according to Engle 

(57) The invention refers to medicine, namely to or-
thodontics and is meant for treating the III-rd 
class mesial occlusion according to Engle. 
The method, according to the invention, is 
carried out in three stages. In the first stage it 
is carried out leveling of mandibula and maxil-
la dental arches with the help of removable 
orthodontic appliances and of a bracket sys-
tem for retention of maxilla and lengthening of 
mandibula. In the second stage of treatment, 
after attainment of 16 years old to girls and of 
18 years old to boys, it is surgically lengthe-
ned the mandibula up to the obtaining of the 
occlusive contact in the orthognathic occlu-
sion, namely it is made an incision of man-
dibula at lateral teeth level with passage in the 
retromolar region. It is detached the perio-
steum in the mandibula angle region and in 
the region of its branch on the inside. At the 
second molar level it is removed the cortical 
lamella sector equal to the distance neces-
sary for attaining an adequate jaw relation. It 
is sectioned the bone lamella with passage in 
the retromolar region, it is separated with an 
osteotome the sectioned bone sector, which 
is pushed forward up to the attainment of the 
correct occlusive contact and it is fixed with 
sutures. Then it is carried out the third stage 
including the intermaxillary fixation in the cor-
rected occlusive contact during 6 weeks after 
operation, removal of intermaxillary fixation, 
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carrying out of myogymnastics during one 
week and carrying out of maximum correction 
of teeth interrelation with the help of the 
bracket system. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения мезиальной окклюзии III 
класса по Энглю 

(57) Изобретение относится к медицине, а именно 
к ортодонтии и предназначено для лечения 
мезиальной окклюзии III класса по Энглю. 
Метод, согласно изобретению, осущест-
вляют в 3 этапа. На первом этапе проводят 
выравнивание нижнечелюстной и верхне-
челюстной зубных дуг с помощью съёмных 
ортодонтических аппаратов и брэкетной 
системы для удлинения верхней челюсти и 
удержания нижней челюсти. На втором 
этапе лечения, после наступления 16-ти  
летнего возраста у девочек и 18-ти  летне-
го у мальчиков, хирургическим путём уко-
рачивают нижнюю челюсть до получения 
окклюзионного контакта в ортогнатическом 
прикусе, а именно разрез нижней челюсти 
делают на уровне боковых зубов с перехо-
дом в ретромолярную область. Отслаива-
ют надкостницу в области угла нижней че-
люсти и в области её ветви с внутренней 
стороны. На уровне второго моляра уда-
ляют участок кортикальной пластинки рав-
ный расстоянию необходимого для дости-
жения адекватного соотношения челюстей. 
Производят распил костной пластинки с 
переходом в ретромолярную область, от-
деляют остеотомом участок распиленной 
кости, который выдвигают вперед до дос-
тижения  правильного окклюзионного кон-
такта и фиксируют швами. Затем выпол-
няют третий этап, включающий межчелю-
стную фиксацию в скорректированном ок-
клюзионном контакте в течение 6 недель 
после операции, удаление межчелюстной 
фиксации, проведение миогимнастики в 
течение недели и осуществление макси-
мальной коррекции взаимоотношений зу-
бов с помощью брэкетной системы. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3701 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 8/60 (2006.01) 
                         A61K 8/73 (2006.01) 
                         A61K 8/97 (2006.01) 
                         A61K 8/99 (2006.01) 
                         A61K 36/05 (2006.01) 
                         A61K 36/26 (2006.01) 

                         A61K 36/28 (2006.01) 
                         A61Q 11/00 (2006.01) 
                         A61P 1/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0280 
(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) Elixir pentru dinţi (variante) 
(57) Invenţia se referă la stomatologie, şi anume la sub-

stanţe igienice pentru îngrijirea cavităţii bucale. 
Elixirul pentru dinţi conţine următoarele com-
ponente, % mas.: extract din biomasa tulpinii 
cianobacteriei Spirulina platensis calculat 
pentru substanţă uscată 0,1...0,5; edulcorant 
1,0...2,5; odorant 0,05...0,20; alcool etilic 
45,0...60,0; apă restul. 
În altă variantă elixirul pentru dinţi conţine ex-
tract din biomasa tulpinii cianobacteriei Spi-
rulina platensis calculat pentru substanţă us-
cată 0,1...0,5 şi extract de Flores Calendule 
calculat pentru substanţă uscată 0,5...3,0, în 
raportul indicat mai sus pentru celelalte com-
ponente. 
În a treia variantă elixirul pentru dinţi conţine 
extract din biomasa tulpinii cianobacteriei 
Spirulina platensis calculat pentru substanţă 
uscată 0,1...0,5, extract de Flores Calendule 
calculat pentru substanţă uscată 0,5...3,0 şi 
extract din rădăcini de Armoracia rusticana 
Lam calculat pentru substanţă uscată 0,5...1,5 
în raportul indicat mai sus pentru celelalte 
componente. 

 
  Revendicări: 5 

* 
*     * 

(54) Tooth elixir (variants) 
(57) The invention refers to dentistry, namely to 

hygienic substances for oral cavity care. 
The tooth elixir comprises the following com-
ponents, mass %: extract of Spurulina platen-
sis cyanobacterium strain biomass calculated 
for dry substance 0.1…0.5; flavor additive 
1.0…2.5; odorant 0.05…0.20; ethyl alcohol 
45.0…60.0; water the rest. 
In another variant the tooth elixir comprises 
extract of Spirulina platensis cyanobacterium 
strain biomass calculated for dry substance 
0.1…0.5 and extract of Flores Calendule cal-
culated for dry substance 0.5…3.0, in the 
aforesaid ratio of other components. 
In the third variant the tooth elixir comprises 
extract of Spirulina platensis cianobacterium 
strain biomass calculated for dry substance 
0.1…0.5, extract of Flores Calendule calcu-
lated for dry substance 0.5…3.0 and extract 
of Armoracia rusticana Lam roots calculated 
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for dry substance 0.5…1.5 in the aforesaid ra-
tio of other components. 

 
  Claims: 5 

* 
*     * 

(54) Зубной эликсир (варианты) 
(57) Изобретение относится к стоматологии, а 

именно к гигиеническим средствам по ухо-
ду за полостью рта.  
Зубной эликсир содержит следующие компо-
ненты, мас. %: экстракт из биомассы штамма 
цианобактерии Spirulina platensis из расчета 
на сухое вещество 0,1…0,5; вкусовую добавку 
1,0…2,5; отдушку 0,05…0,20; этиловый спирт 
45,0…60,0; воду остальное.                                                              
В другом варианте зубной эликсир содер-
жит экстракт из биомассы штамма циано-
бактерии Spirulina platensis из расчета на 
сухое вещество  0,1…0,5 и экстракт Flores 
Calendule из расчета на сухое вещество 
0,5… 3,0, при указанном выше соотноше-
нии других компонентов. 
В третьем варианте зубной эликсир со-
держит экстракт из биомассы штамма циа-
нобактерии Spirulina platensis из расчета на 
сухое вещество 0,1…0,5, экстракт Flores 
Calendule из расчета на сухое вещество 
0,5… 3,0 и экстракт корней Armoracia  rusti-
cana Lam из расчета на сухое вещество 
0,5…1,5 при указанном выше соотношении 
других компонентов. 

 
 П. формулы: 5 
 
 
(11) 3702 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B01F 5/06 (2006.01) 
                         B01F 3/08 (2006.01) 
                         B01F 15/04 (2006.01) 
                         C13D 3/00 (2006.01) 
                         A23G 3/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0107 
(22) 2008.04.17 
(71)(73) MAJERU Veaceslav, MD 
(72)  MAJERU Veaceslav, MD; ANTONOVICI Ana-

tol, MD; BERNIC Mircea, MD 
(54) Dispozitiv pentru dozarea şi amestecarea a 

patru componenţi lichizi 
(57) Invenţia se referă la utilajul producţiilor de 

zahăr şi de cofetării şi poate fi utilizată în sis-
temele tehnologice de dozare şi amestecare a 
câţiva componenţi lichizi. 
Dispozitivul pentru dozarea şi amestecarea a 
patru componenţi lichizi include un vas de re-
cepţie şi amestecare (24), în care sunt insta-
late coaxial trei tuburi verticale de debitare (2, 
3, 4): exterior (4), intermediar (3) şi interior 

(2), unite respectiv cu racordurile de admisiu-
ne (5, 6, 7) a trei componenţi lichizi, şi o tijă 
(13), instalată coaxial tuburilor cu posibilitatea 
de mişcare alternativă. Totodată, în partea in-
ferioară a tijei este montată o supapă conică 
(10) de reglare a debitului componentului li-
chid, dotată cu bare de ghidare (15), iar capă-
tul ei superior este cuplat cu un mecanism de 
comandă (14) şi cu un modul de rotaţie (16). 
În partea inferioară a tubului exterior (4) este 
montată o supapă semisferică (12) fixată pe 
bare de ghidare (17), amplasate de-a lungul 
suprafeţei exterioare a acestuia şi cuplate cu 
mecanismul de comandă (14), iar în partea in-
ferioară a tubului intermediar (3) este montată  
o supapă conică cavă (11). Nou este aceea 
că dispozitivul conţine suplimentar un tub cen-
tral vertical (1) de debitare a celui de-al patru-
lea component lichid şi o cutie închisă (8) in-
stalată coaxial cu tuburile (2, 3, 4) şi unită cu 
un racord de admisiune (9) a celui de-al pa-
trulea component lichid, în care este montată 
o clapetă (36) unită cu un dispozitiv automat 
(37). Totodată pe porţiunea superioară a tu-
bului suplimentar (1), amplasată în cutia (8), 
sunt executate nişte orificii, iar supapa conică 
(10) montată în partea inferioară a tijei şi  do-
tată cu barele de ghidare scurte (15), care 
trec prin supapa conică cavă (11), este exe-
cutată perforată. 
 
Revendicări: 1 

  Figuri: 2 
* 

*     * 
(54) Device for batching and mixing four liquid 

components 
(57) The invention relates to the equipment of the 

sugar and confectionary productions and can 
be used in the technological systems of ba- 
tching and mixing several liquid components. 
The device for batching and mixing four liquid 
components includes a reception and mixing 
vessel (24), wherein there are coaxially in-
stalled three vertical supply conduits (2, 3, 4): 
external (4), intermediate (3) and internal (2), 
joined respectively with the pipes (5, 6, 7) for 
admission of three liquid components, and a 
rod (13), installed coaxially to the pipes with the 
possibility of reciprocating motion. At the same 
time, in the lower part of the rod it is mounted a 
conic liquid component supply control valve 
(10), equipped with guide bars (15), and the 
upper end thereof is joined with an executing 
mechanism (14) and with a rotation module 
(16). In the lower part of the external pipe (4) it 
is mounted a hemispherical valve (12), fixed 
onto guide bars (17), placed along its outer sur-
face and joined with the executing mechanism 
(14), and in the lower part of the intermediate 
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pipe (3) it is mounted a hollow conic valve (11). 
Novelty consists in that the device additionally 
contains a vertical central pipe (1) for supply of 
the fourth liquid component and a closed box 
(8) installed coaxially to the pipes (2, 3, 4) and 
joined with a pipe (9) for admission of the 
fourth liquid component, wherein it is mounted 
a gate valve (36) joined with an automatic de-
vice (37). At the same time, onto the upper part 
of the additional pipe (1), placed into the box 
(8), there are made holes, and the conic valve 
(10), mounted in the lower part of the rod and 
equipped with short guide bars (15), passing 
through the hollow conic valve (11), is made 
perforated. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для дозирования и смеши-
вания четырех жидких компонентов 

(57) Изобретение относится к оборудованию 
сахарного и кондитерского производств и 
может быть использовано в технологи-
ческих системах дозирования и смешивания 
нескольких жидких компонентов. 
Устройство для дозирования и смешивания 
четырех жидких компонентов включает со-
суд для приема и смешивания (24), в кото-
ром коаксиально установлены три верти-
кальные трубы подачи (2, 3, 4): наружная 
(4), промежуточная (3) и внутренняя (2), со-
единенные соответственно с патрубками 
впуска (5, 6, 7) трех жидких компонентов, и 
шток (13), установленный коаксиально  по 
отношению к трубам с возможностью воз-
вратно-поступательного движения. При этом 
в нижней части штока  смонтирован кониче-
ский клапан (10) регулирования подачи жид-
кого компонента, снабженный направляю-
щими стержнями (15), а верхний его конец 
связан с исполнительным механизмом (14) и 
с модулем вращения (16). В нижней части 
наружной трубы (4) смонтирован полусфе-
рический клапан (12), закрепленный на на-
правляющих стержнях  (17), расположенных 
вдоль наружной ее поверхности и связанных 
с исполнительным механизмом (14), а в ниж-
ней части промежуточной трубы (3) смонти-
рован полый конический клапан (11). Новым 
является то, что устройство дополнительно 
содержит вертикальную центральную трубу 
(1) подачи четвертого жидкого компонента и 
установленную коаксиально трубам (2, 3, 4) и 
соединенную с патрубком ввода (9) четвер-
того жидкого компонента закрытую коробку 
(8), в которой смонтирована заслонка (36), 
соединенная с автоматическим устройством 

(37). При этом в верхней части дополнитель-
ной трубы (1), размещенной в коробке (8), 
выполнены отверстия, а конический клапан 
(10), смонтированный в нижней части штока 
и снабженный короткими направляющими 
стержнями (15), проходящими сквозь полый 
конический клапан (11), выполнен перфори-
рованным. 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 

 
  
 
 
(11) 3703 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B28C 5/38 (2006.01) 
                         C04B 28/10 (2006.01) 
                         C04B 28/20 (2006.01) 
                         C04B 28/22 (2006.01) 
                         C04B 14/06 (2006.01) 
                         C04B 28/04 (2006.01) 
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(54) Procedeu de preparare a amestecului de 
construcţie pe bază de liant mineral 

(57)  Invenţia se referă la domeniul construcţiilor, în 
particular la un procedeu de preparare a 
amestecului de construcţie pe bază de liant 
mineral. 
Procedeul solicitat include debitarea de liant 
mineral, adaos puzzolanic, nisip şi apă în zo-
na de malaxare a componentelor, unde se 
află una sau mai multe camere cilindrice am-
plasate coaxial şi un arbore conducător verti-
cal. Amestecarea componentelor se efec-
tuează prin acţiunea asupra lor a unor tije ver-
ticale ale braţelor orizontale ale arborelui con-
ducător. La amestecarea componentelor us-
cate cu apă se efectuează activarea ames-
tecului prin acţiunea asupra lui a impulsurilor 
de forţă cavitaţionale, generate de ciocnirile 
particulelor componentelor cu jeturile de apă 
amestecată în prealabil cu aer, debitate în 
zona de malaxare sub presiunea de 0,5…6,5 
atm. Totodată axele jeturilor sunt înclinate în 
plan vertical sub un unghi de 15…75o şi de-
plasate în plan orizontal una faţă de alta cu 
45…270o. Liantul mineral se debitează sub un 
unghi de 45…60  şi se deplasează în plan 
orizontal cu o viteză de 14,5…47,5 m/s în în-
tâmpinarea jeturilor de apă şi aer. Amestecul 
se omogenizează prin deplasările radiale al-
ternative ale componentelor în spirală de-a 
lungul fiecărui braţ orizontal. Asupra compo-
nentelor supuse malaxării se acţionează su-
plimentar cu impulsuri de forţă hidro-
dinamice, generate de micşorarea locală a 
presiunii, datorită prezenţei în calea fluxului a 
unor îngustări, fiecare dintre ele ocupând 
5…50% din suprafaţa secţiunii verticale a 
acestui flux. Componentele se malaxează pâ-
nă la obţinerea amestecului de construcţie fi-
nit, totodată acestea se încălzesc în prealabil 
până la atingerea temperaturii finale a ames-
tecului de construcţie finit de 40…90oC. Înain-
te de malaxare 25…65% ale componentelor 
se mărunţesc până la o suprafaţă specifică de 
2500…3500 cm2/g. 
Noutatea constă în aceea că pentru prepa-
rarea amestecului de construcţie se utilizează 
apă, inclusiv apă de mare, care conţine 
5000…30000 mg/dm3 de săruri minerale eco-
logic pure, inclusiv sulfaţi recalculaţi pentru 
SO3 2700…5000 mg/dm3. În amestec se in-
troduce suplimentar var nestins măcinat mă-
runţit până la suprafaţa specifică de 
3500…5000 cm2/g, unde restul pe sita nr. 02 
constituie aproape zero, iar pe sita nr. 008 
mai puţin de 4…6% într-o cantitate, care asi-
gură transformarea sărurilor minerale, ce se 

conţin în apă şi în componentele uscate ale 
amestecului de construcţie în compuşi insolu-
bili până la 5000 mg/dm3, precum şi adaos 
puzzolanic, mărunţit până la restul pe sita  
nr. 008 mai puţin de 10%, în cantitatea nece-
sară pentru asigurarea concentraţiei de CaO 
în suspensia apoasă de liant mineral şi adaos 
puzzolanic până la  1,1 g/dm3 peste 5 zile şi 
0,85 g/dm3 peste 7 zile.      
  

  Revendicări: 2 
* 

*     * 
(54) Process for preparing building mix on base 

of mineral binder 
(57) The invention relates to the field of building 

industry, namely to a process for preparing 
building mix on base of mineral binder. 
The claimed process includes supply of mine-
ral binder, pozzolanic admixture, sand and 
water into the components mixing zone, 
where there are present coaxially placed one 
or more cylindrical chambers and a vertical 
drive shaft. Mixing of components is carried 
out by the action thereupon with vertical pins 
of the horizontal arms of the drive shaft. When 
mixing the dry components with water there is 
carried out activation of mix components un-
der the action on it with cavitation power 
pulses, generated by the encounter of the 
component particles with the water jets pre-
liminarily mixed with air, supplied into the mi-
xing zone under the pressure of 0,5...6,5 atm. 
At the same time the jet axes are inclined in 
vertical plane at an angle of 15...75o and 
45...270o displaced in horizontal plane about 
each other. The mineral binder is supplied at 
an angle of 45...60o and it is displaced in hori-
zontal plane with a speed of 14,5...47,5 m/s 
towards the air and water jets. The mix is ho-
mogenized by the radial reciprocal spiral 
movements of the components along each 
horizontal arm. Upon the mixed components it 
is additionally acted with hydrodynamic power 
pulses, generated as a result of pressure local 
decrease, due to the presence in the flux way 
of narrowings, each of which occupies 
5...50% from the surface of the vertical sec-
tion of said flux. The components are mixed 
up to the obtaining of the finished building 
mix, at the same time they are preliminarily 
heated up to the attainment of the final tem-
perature of the finished building mix of 40…90 oC. 
Before mixing 25…65% of components are 
milled up to a specific surface of 2500…3500 
cm2/g. 
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Novelty consists in that for preparation of the 
building mix is used water, including sea wa-
ter containing 5000…30000 mg/dm3 of eco-
logically pure mineral salts, including sul-
phates recalculated for SO3 2700…5000 
mg/dm3. In the mix it is additionally introduced 
ground caustic lime milled up to the specific 
surface of 3500…5000 cm2/g, where the rest 
on the sieve № 02 constitutes about zero, and 
on the sieve  № 008 – less than 4…6% in a 
quantity, providing for the transformation of 
the mineral salts contained in the water and in 
the dry components of the building mix into 
insoluble components up to 5000 mg/dm3, as 
well as pozzolanic additive milled up to the 
rest on the sieve № 008 less than 10%, in the 
quantity necessary for providing the concen-
tration of CaO in the aqueous suspension of 
mineral binder and pozzolanic additive up to 
1,1 g/dm3 in 5 days and 0,85 g/dm3 in 7 days.  

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ приготовления строительной сме-
си на основе минерального вяжущего 

(57) Изобретение относится к области строи-
тельства, в частности к способу приготов-
ления строительной смеси на основе ми-
нерального вяжущего. 
Заявленный способ включает подачу ми-
нерального вяжущего, пуццолановой до-
бавки, песка и воды в зону смешения ком-
понентов, где находятся одна или более 
цилиндрических камер, размещенных ко-
аксиально, и вертикальный приводной вал. 
Перемешивание компонентов осуществ-
ляют воздействием на них вертикальными 
пальцами горизонтальных кронштейнов при-
водного вала. При перемешивании сухих 
компонентов с водой осуществляют акти-
вирование смеси, воздействием на нее ка-
витационными силовыми импульсами, гене-
рируемыми от соударений частиц компо-
нентов со струями воды, предварительно 
смешанной с воздухом, подаваемых в зону 
смешения под давлением 0,5…6,5 атм. 
При этом оси струй наклонены в верти-
кальной плоскости под углом 15…75° и 
смещены в горизонтальной плоскости от-
носительно друг друга на 45…270°. Мине-
ральное вяжущее подают под углом 
45…60° и перемещают его в горизонталь-
ной плоскости со скоростью 14,5… 47,5 м/с 
навстречу струям воды и воздуха. Смесь 
гомогенизируют радиальными возвратно-

поступательными перемещениями компо-
нентов по спирали вдоль каждого горизон-
тального кронштейна. На перемешивае-
мые компоненты дополнительно воздейст-
вуют гидродинамическими силовыми им-
пульсами, генерируемыми местным умень-
шением давления, за счет имеющихся на 
пути потока сужений, каждое из которых 
занимает 5…50% площади вертикального 
сечения этого потока. Компоненты пере-
мешивают до получения готовой строи-
тельной смеси, причем их предварительно 
нагревают до достижения  конечной тем-
пературы готовой строительной смеси 
40…90°С. Перед смешиванием 25…65% 
компонентов домалываются до удельной 
поверхности 2500…3500 см2/г. 
Новизна состоит в том, что для приго-
товления строительной смеси используют 
воду, в том числе морскую, содержащую 
5000…30000 мг/дм3 экологически чистых 
минеральных солей, в том числе сульфа-
тов в пересчете на SO3 2700…5000 мг/дм3. 
В смесь дополнительно вводят молотую 
негашеную известь, измельченную до 
удельной поверхности 3500…5000 см2/г, 
где остаток на сите № 02 составляет около 
нуля, а на сите № 008 – менее 4…6% в ко-
личестве, обеспечивающем преобразова-
ние минеральных солей, содержащихся в 
воде и в сухих компонентах строительной 
смеси в нерастворимые соединения до 
5000 мг/дм3, а также пуццолановую добав-
ку, измельченную до остатка на сите № 
008 менее 10%, в количестве, необходи-
мом для обеспечения концентрации СаО в 
водной суспензии минерального вяжущего 
и пуццолановой добавки до 1,1 г/дм3 через 
5 суток и 0,85 г/дм3 через 7 суток. 
  

 П. формулы: 2 
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(54) Procedeu de imprimare în relief la cald cu 

folie 
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(57) Invenţia se referă la industria poligrafică, şi 
anume la procedeele de imprimare în relief a 
imaginilor, inclusiv a semnelor protectoare pe 
suprafaţa unor articole din hârtie, piele şi alte 
materiale similare. 
Procedeul de imprimare în relief la cald cu fo-
lie constă în confecţionarea unui clişeu, mon-
tarea acestuia pe o presă de tipar, încălzirea 
clişeului şi imprimarea imaginii cu ajutorul 
presei de tipar cu clişeu pe suprafaţa articolu-
lui, prin folie. Imaginea se împarte prealabil în 
câteva elemente, corespunzător cărora se 
confecţionează clişeuri. Imprimarea se efec-
tuează pe etape, cu clişeu cu un anumit ele-
ment al imaginii, cu folii de culoare anumită, 
care corespunde unei culori ale spectrului 
cromatic al imaginii, în consecutivitatea care 
este stabilită conform tehnologiei de aplicare 
a imaginii, totodată fiecare element următor al 
imaginii este depus pe cel precedent. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Method of foil hot stamping 
(57) The invention relates to the printing industry, 

in particular to methods for application of ima-
ges, including defensive marks onto the sur-
face of different articles of paper, leather and 
other materials. 
The method of foil hot stamping consists in 
manufacturing a printing block, mounting 
thereof onto a printing press, heating the 
printing block and image stamping with the 
help of the printing press with printing block 
onto the surface of the article, through foil. 
The image is preliminarily divided into ele-
ments, in accordance with which there are 
manufactured printing blocks. The stamping is 
carried out by stages, by means of printing 
block with a certain element of the image 
through foil of certain colour, corresponding to 
a colour of the colour gamma of the image, in 
the sequence established according to the 
image application technology, at the same 
time each succeeding element of the image is 
applied onto the previous one. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Способ горячего тиснения фольгой 
(57) Изобретение относится к полиграфической 

промышленности, в частности к способам 
нанесения изображений, в том числе за-

щитных знаков на поверхность различных 
изделий из бумаги, кожи и т.п. материалов. 
Способ горячего тиснения фольгой состоит 
в  изготовлении клише, монтировании его 
на печатном прессе, нагреве клише и  тис-
нении изображения печатным прессом с 
клише на поверхность изделия через 
фольгу. Изображение предварительно раз-
деляют на элементы, в соответствии с ко-
торыми изготавливают клише. Тиснение 
осуществляют поэтапно, посредством кли-
ше с определенным элементом изображе-
ния через фольгу определенного цвета, 
который соответствует одному цвету цве-
товой гаммы изображения, в последова-
тельности, определяемой технологией на-
несения изображения, при этом каждый 
последующий элемент изображения нано-
сят на предыдущий. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 7 
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ard, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de obţinere a nanostructurilor 

tubulare de oxid de aluminiu pe suport de 
aluminiu 

(57) Invenţia se referă la tehnologia de producere 
a materialelor nanostructurate, în special la 
procedee de obţinere a nanostructurilor prin 
tratament electrochimic, care pot fi aplicate în 
micro-, opto- şi nanoelectronică. 
Procedeul de obţinere a nanostructurilor tubu-
lare de oxid de aluminiu pe suport de aluminiu 
include decaparea electrochimică a unei folii 
de aluminiu într-un electrolit, totodată decapa-
rea electrochimică se efectuează într-o soluţie 
apoasă de sulfat de nichel cu concentraţia de 
0,5…3,0 g/ml la temperatura de 15…40 C şi 
tensiunea curentului de 35…50 V, cu coroda-
rea chimică ulterioară într-o soluţie apoasă de 
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acid ortofosforic cu concentraţia de 5,0…15,0 
g/ml la temperatura de 20…50 C. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining tubular aluminum   
oxide nanostructures on aluminum support 

(57) The invention relates to the technology for 
producing nanostructured materials, in par-
ticular to electrochemical processes for ob-
taining nanostructures that can be applied in 
micro-, opto- and nanoelectronics. 
The process for obtaining tubular aluminum 
oxide nanostructures on aluminum support  
includes the electrochemical etching of an 
aluminum foil in an electrolyte, at the same 
time the electrochemical  etching is carried 
out into an aqueous solution of nickelous sul-
phate with a concentration of 0,5…3,0 g/ml at 
the temperature of 15…40°C and current 
voltage of 35…50 V, with subsequent che-
mical etching into an aqueous solution of  
orthophosphoric acid with a concentration  
of 5,0…15,0 g/ml at the temperature of 
20…50°C. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения трубчатых нано-
структур окиси алюминия на алюми-
ниевой подложке 

(57) Изобретение относится к технологии про-
изводства наноструктурированных мате-
риалов, в частности, к электрохимическим 
cпособам получения наноструктур, кото-
рые могут найти применение в микро-, оп-
то- и наноэлектронике. 
Способ получения трубчатых наноструктур 
окиси алюминия на алюминиевой подлож-
ке включает электрохимическое травле-
ние алюминиевой фольги в электролите, 
при этом электрохимическое травление 
осуществляют в водном растворе серно-
кислого никеля с концентрацией 0,5…3,0 
г/мл при температуре 15…40 С и напряже-
нии тока 35…50 V, c последующим хими-
ческим травлением в водном растворе ор-
тофосфорной кислоты c концентрацией 
5,0…15,0 г/мл при температуре 20…50 С. 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

(11) 3706 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C01B 17/48 (2006.01) 
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(71)(72)(73) ROŞCA Alexandru, MD 
(54) Procedeu de obţinere a soluţiei apoase de 

anhidridă sulfuroasă şi instalaţie pentru 
realizarea acestuia 

(57) Invenţia se referă la industriile vinicolă şi a 
conservelor, şi anume la obţinerea soluţiei 
apoase de anhidridă sulfuroasă. 
Procedeul de obţinere a soluţiei apoase de 
anhidridă sulfuroasă (SO2) prevede dizol-
varea dozată a SO2 gazos în apă, la agitarea 
circulară continuă cu o viteză de 20…65 
rot./min în decurs de 30…60 min, repausul 
soluţiei obţinute timp de 60…90 min şi amba-
larea produsului finit, totodată dizolvarea se 
efectuează într-un rezervor ermetic umplut cu 
apă la 75…80% din volum şi care asigură 
micşorarea înălţimii vârtejului format la agitare. 
Instalaţia pentru realizarea procedeului solici-
tat include un rezervor cilindric (1) situat pe un 
suport (2), în interiorul căruia este montat un 
arbore (4), pe care sunt instalate nişte agita-
toare (5) cu palete duble (6), amplasate echi-
distant în trei nivele, totodată agitatoarele 
marginale sunt paralele între ele, iar cel de 
mijloc este amplasat sub un unghi ascuţit faţă 
de celelalte, pe capătul inferior al arborelui es-
te instalat orizontal un barbotor (7) perforat 
din oţel inoxidabil. În rezervor paralel cu pere-
ţii sunt instalate patru bariere-reflectoare (15), 
iar la fundul rezervorului sunt montate un ştuţ  
de admisie (8) a SO2 gazos conectat la 
barbotorul (7) şi un ştuţ de evacuare (16) a 
soluţiei de SO2, totodată rezervorul este dotat 
cu un termometru (17), un robinet pentru pre-
levarea probelor (18), un indicator de nivel 
(22), iar în partea superioară cu un ştuţ de ad-
misie (19) a apei, o gură de revizie tehnică (21) 
şi un motor electric (3); instalaţia mai include un 
cântar (13) zecimal, o butelie (9) cu SO2 lichefiat 
şi un debitmetru (11).  
Rezultatul constă în majorarea eficacităţii pro-
cesului de obţinere a soluţiei de anhidridă sul-
furoasă cu concentraţia de 5%. 
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for obtaining sulphur dioxide 
aqueous solution and installation for reali-
zation thereof 
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(57) The invention relates to the wine-making and 
canning industries, namely to the sulphur di-
oxide aqueous solution obtaining. 
The process for obtaining sulphur dioxide 
(SO2) aqueous solution provides for the 
dosed dissolution of gaseous SO2 in water, at 
the continuous circular agitation with a velo-
city of 20...65 rev./min during 30...60 min, rest 
of the obtained solution during 60...90 min 
and packing of the finished product, the disso-
lution being carried out into a hermetically 
sealed reservoir 75...80% filled with water of 
the volume and providing decrease of height 
of the formed at agitation whirl. 
The installation for realization of the claimed 
process includes a cylindrical reservoir (1), 
placed onto a support (2), inside which it is 
mounted a shaft (4), onto which there are in-
stalled agitators (5) with double blades (6), 
equidistantly placed in three levels, the mar-
ginal agitators being parallel between them, 
and the middle one is placed at an acute an-
gle with respect to the other ones, onto the 
lower end of the shaft there is installed a hori-
zontally perforated bubbler (7) of stainless 
steel. Into the reservoir, parallel to the walls, 
there are installed four barriers-reflectors (15), 
and at the bottom of the reservoir there are 
mounted an inlet pipe (8) for gaseous SO2, 
joined with the bubbler (7) and a SO2 solution 
outlet pipe (16), the reservoir being equipped 
with a thermometer (17), a sampling valve 
(18), a level meter (22), and in the upper part 
with a water inlet pipe (19), an access hatch 
(21) and an electric motor (3); the installation 
also includes a decimal balance (13), a balloon 
(9) with liquefied SO2 and a flowmeter (11). 
The result consists in increasing the efficiency 
of the process for obtaining sulphur dioxide 
aqueous solution with a concentration of 5% 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения водного раствора 
сернистого ангидрида и установка для 
его реализации 

(57) Изобретение относится к винодельческой и 
консервной промышленностям, а именно к 
получению водного раствора сернистого 
ангидрида. 
Способ получения водного раствора сер-
нистого ангидрида (SO2) предусматривает 
дозированное растворение газообразного 
SO2 в воде, при постоянном циркулярном 
перемешивании со скоростью 20…65 
об./мин. в течение 30…60 мин., отдых по-
лученного раствора в течение 60…90 мин.  

и упаковку готового продукта, причем рас-
творение осуществляется в герметичном 
резервуаре наполненном водой на 
75…80% от объема и обеспечивающем 
уменьшение высоты образующегося при 
перемешивании вихря.  
Установка для реализации заявленного  
способа включает цилиндрический резер-
вуар (1),  расположенный на  стойке (2), 
внутри которого вмонтирован вал (4), на 
котором установлены мешалки (5) с двой-
ными  лопастями (6), расположенные экви-
дистантно в трех уровнях, причем крайние 
мешалки параллельны между собой, а 
средняя расположена под острым углом 
относительно остальных, на нижнем конце 
вала установлен горизонтально перфори-
рованный барботер (7) из нержавеющей 
стали. В резервуаре, параллельно стен-
кам, установлены четыре барьера-отра-
жателя (15), а на дне резервуара  вмонти-
рованы  впускной патрубок (8) для газооб-
разного SO2, соединенный с барботером 
(7), и патрубок (16) для выпуска раствора 
SO2, причем резервуар оснащен термо-
метром (17), краном для отбора проб (18), 
индикатором уровня (22), а в верхней час-
ти − впускным  патрубком (19) для воды, 
смотровым  люком (21) и электродвигате-
лем (3); установка включает также деся-
тичные весы (13), баллон (9) со сжижен-
ным  SO2 и расходомер (11). 
Результат состоит в увеличении эффек-
тивности процесса получения раствора 
сернистого ангидрида с концентрацией 5%. 
 
П. формулы: 2 
Фиг.: 1 
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(11) 3707 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C02F 5/02 (2006.01) 
                         C02F 1/48 (2006.01) 
                         B01J 19/00 (2006.01) 
                         G05B 13/02 (2006.01) 
(21) a 2007 0051 
(22) 2007.02.26 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; ŞIBAIEV Alexandru, 

MD; COVALIOVA Olga, MD; PÎRIN Evghenii, 
MD; MOŞCOVICI Mihail, MD 

(54) Instalaţie de reglare automată a procesului 
de dedurizare electromagnetică a apei 

(57) Invenţia se referă la instalaţiile de diminuare a 
durităţii carbonice, provocată de sărurile de 
calciu şi magneziu din apă şi poate fi utilizată 
pentru prevenirea formării depunerilor de să-
ruri pe suprafaţa interioară a conductelor şi 
sistemelor de încălzire.  
Instalaţia de reglare automată a procesului de 
dedurizare electromagnetică a apei include un 
cazan (1), unit printr-o conductă (2) la un bloc 
electrochimic (3) cu dispozitiv de redresare 
(4). Pe conductă (2) sunt amplasate o bobină 
electromagnetică (5), un generator de impul-
suri (6), un senzor (7) pentru măsurarea pH-
lui. Ieşirea conductei (2) este unită cu un 
schimbător de căldură (8), pe care este fixat 
un senzor cu ultrasunet (9). Schimbătorul de 
căldură (8), printr-o conductă (10), pe o rami-
ficare a căreia este instalată o supapă elec-
tromagnetică (11) şi un senzor (12) de 
electroconductibilitate a apei este cuplat cu un 
conductometru (13) unit cu un degazator (14), 
în partea de jos a căruia este amplasată o în-
cărcătură feromagnetică sferică (15), iar în 
partea exterioară a acestuia este instalat un 
solenoid (16) conectat la o sursă reglabilă de 
curent electric alternativ (17). Partea supe-
rioară a degazatorului (14) este amplasată 
într-un rezervor de expansiune (18) unit cu un 
sistem de vacuumare, care include un ejector 
(19), o capacitate (20) şi o pompă de circula-
ţie (21). Rezervorul de expansiune (18) este 
conectat cu o conductă de transvazare  (22), 
pe care este amplasat un senzor fotoelectric 
(23) conectat la un dispozitiv de măsurare a 
tulburelii (24), ieşirea conductei (22) este uni-
tă cu un filtru mecanic (25) cu încărcătură 
granulată flotantă. Ieşirea filtrului este unită cu 
o conductă revers (26) înzestrată cu o supapă 
electromagnetică (27) care este  unită cu cea 
de-a doua ramificare a conductei (10) înzes-
trată cu o supapă (28), precum şi cu intrarea 
(29) cazanului (1). Instalaţia mai conţine un 
bloc de reglare a pH-lui (30), care include un 
dispozitiv de comparare  (31) şi un dispozitiv 

de schimbare a valorii de referinţă a pH-lui 
(32), un bloc de reglare a electroconduc-
tibilităţii (33), care include un dispozitiv de 
comparare (34) şi un dispozitiv de schimbare 
a valorii de referinţă a conductibilităţii (35), un 
bloc de măsurare a tulburelii (38), care inclu-
de un dispozitiv de comparare (39) şi un dis-
pozitiv de schimbare a valorii de referinţă a 
concentraţiei de particule solide (40), un dis-
pozitiv de control al formării depunerilor (36), 
precum şi un element de sumare (37), care 
este conectat cu dispozitivele (4, 36 şi 39). 
Dispozitivul (31) este conectat cu generatorul 
(6) şi senzorul (7), dispozitivul (34) – cu gene-
ratorul (6) şi conductometrul (13), dispozitivul 
(39) – cu dispozitivul (24) şi cu elementul (37), 
iar dispozitivul (36) – cu senzorul (9), supapa 
(28) şi elementul de sumare (37). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Installation for automatic control of the 
water softening electromagnetic process  

(57) The invention relates to installations for reduc-
tion of carbonate hardness caused by mag-
nesium and calcium salts in the water and can 
be used for preventing formation of scale onto 
the inner surface of pipelines, in the heat sup-
ply systems. 
The installation for automatic control of the 
water softening electromagnetic process in-
cludes a boiler (1), joined through a pipeline 
(2) with an electrochemical block (3) with rec-
tifying device (4). Onto the pipeline (2) there 
are placed an electromagnetic coil (5), a pulse 
generator (6), a pH measuring transducer (7). 
The outlet of the pipeline (2) is connected to a 
heat exchanger (8), onto which it is installed a 
ultrasonic sensor (9). The heat exchanger (8) 
is joined through a pipeline (10), onto a 
branching of which it is installed an electro-
magnetic valve (11), a water electrical con-
duction sensor (12) connected to a conductivi-
ty apparatus (13) with degasser (14), in the 
lower part of which it is placed a ferromag-
netic spherical packing (15), and on the out-
side thereof there is installed a solenoid (16) 
connected to an adjustable alternate-current 
source (17). The upper part of the degasser 
(14) is placed into an expansion tank (18) 
connected to a vacuumization system, inclu-
ding an ejector (19), a capacity (20) and a cir-
culating pump (21), the expansion tank (18) is 
connected to an overflow pipeline (22), onto 
which it is placed a photoelectric sensor (23) 
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connected to a turbidimeter (24), the outlet of 
the pipeline (22) is connected to a mechanical 
filter (25) with a floating granular charge, the 
outlet of the filter is connected to a return 
pipeline (26) equipped with an electromag-
netic valve (27) connected to the second 
branching of the pipeline (10), equipped with 
a valve (28), as well as to the inlet (29) of the 
boiler (1). The installation also comprises a 
pH control unit (30), including a comparator 
(31) and a pH value control device (32), an 
electrical conduction control unit (33), inclu-
ding a comparator (34) and an electrical con-
duction value control device (35), a turbidity 
measuring unit (38), including a comparator 
(39) and a particle concentration control de-
vice (40), a scale formation control device 
(36), as well as a summing member (37), 
connected to devices (4, 36 and 39), the de-
vice (31) being connected to the generator (6) 
and the sensor (7), the device (34) − to the 
generator (6) and the conductivity apparatus 
(13), the device (39) − to the device (24) and 
the member (37), and the device (36) − to the 
sensor (9), the valve (28) and the summing 
member (37). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Установка автоматического управления 
процесом электромагнитного умягчения 
воды 

(57) Изобретение относится к установкам сни-
жения карбонатной жесткости, вызываемой 
солями кальция  и магния в воде, и может 
быть использовано для предотвращения 
образования накипи на внутренней по-
верхности трубопроводов, в системах теп-
лоснабжения. 
Установка для автоматического управле-
ния процессом электромагнитного умягче-
ния воды включает котел (1), соединенный 
через трубопровод (2) с электрохимиче-
ским блоком (3) с выпрямительным уст-
ройством (4). На трубопроводе (2) распо-
ложены электромагнитная катушка (5), ге-
нератор импульсов (6), датчик (7) для  из-
мерения рН. Выход трубопровода (2) со-
единен с теплообменником (8). на котором 
установлен ультразвуковой датчик (9). Те-
плообменник (8) посредством  трубопро-
вода (10), на одном разветлении которого 
установлен электромагнитный клапан (11), 
датчик электропроводности воды (12) под-
соединенный к кондуктометру (13) соеди-
нен с дегазатором (14), в нижней части ко-

торого размещена ферромагнитная сфе-
рическая насадка (15), а с внешней его 
стороны установлен соленоид (16), под-
ключенный к регулируемому источнику (17) 
переменного тока. Верхняя часть дегаза-
тора (14) расположена в  расширительном 
баке (18) соединенном с системой ваку-
умирования, которая включает эжектор 
(19), емкость (20) и циркуляционный насос 
(21); расширительный бак (18) соединен с 
переточным трубопроводом (22), на кото-
ром размещен фотоэлектрический датчик 
(23); подключенный к мутномеру (24); вы-
ход трубопровода (22) соединен с механи-
ческим фильтром (25) c плавающей зерни-
стой загрузкой; выход фильтра соединен с 
возвратным трубопроводом (26), снабжен-
ным электромагнитным клапаном (27), ко-
торый соединен со вторым разветлением 
трубопровода (10), снабженного клапаном 
(28), а также с входом (29) котла (1). Уста-
новка содержит также блок для регулиро-
вания pH (30), который включает сравни-
вающее устройство (31) и  задатчик вели-
чины pH (32), блок регулирования электро-
проводности (33), который включает срав-
нивающее устройство (34) и задатчик ве-
личины электропроводности (35), блок из-
мерения мутности (38), который включает 
сравнивающее устройство (39) и задатчик 
концентрации частиц (40), устройство кон-
троля образования накипи (36), а также 
суммирующий элемент (37), который под-
ключен к устройствами (4, 36 и 39), причем 
устройство (31) подключено к генератору 
(6) и датчику (7), устройство (34) – к гене-
ратору (6) и кондуктометру (13), устройство 
(39) – к устройству (24) и элементу (37), а 
устройство (36) – к датчику (9), клапану 
(28) и суммирующему элементу (37).  
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
 

 
 
  
 

 35



MD - BOPI 9/2008   INVENTIONS 

 36 

(11) 3708 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C23C 4/08 (2006.01) 
                         C23C 20/06 (2006.01) 
                         C23C 20/08 (2006.01) 
                         C23C 8/50 (2006.01) 
                         C23C 4/12 (2006.01) 
(21) a 2007 0148 
(22) 2007.05.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  PARŞUTIN Vladimir, MD; MIHAILOV Valentin, 

MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; AGAFII Vasi-
le, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de mărire a rezistenţei oţelului la 

coroziune  
(57) Invenţia se referă la tratamentul termochimic 

al pieselor din oţel, poate fi folosită în indus-
tria constructoare de maşini şi în construcţia 
aparatelor pentru mărirea rezistenţei la coro-
ziune a pieselor maşinilor, sculelor şi utilajului 
tehnologic.  
Procedeul de mărire a rezistenţei oţelului la 
coroziune constă în aceea că piesa din oţel 
mai întâi se supune alierii cu scântei electrice 
cu un metal rezistent la coroziune, cu timpul 
specific de aliere de 1 min/cm2, la un regim cu 
energia descărcării electrice în diapazonul 
0,3…4,0 J. Apoi se efectuează tratarea ter-
mochimică, care constă în încălzirea anodică 
a piesei timp de 30 s într-un electrolit, ce con-
ţine compuşi azotici NH4Cl 100 g/l şi NH4OH 
50 g/l sau NH4Cl 110 g/l şi NaNO3 110 g/l, 
până la temperatura de 750°C, la tensiunea 
dintre electrozi de 150…220 V, cu densitatea 
curentului electric de 1…15 A/cm2, şi răcirea 
ulterioară a piesei la aer. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for enhancing the corrosion resis-

tance of steel 
(57) The invention relates to the thermochemical 

machining of steel articles and can be used in 
mechanical engineering and instrument engi-
neering for enhancing the corrosion resis-
tance of machine parts, instruments and ma-
chining attachments. 
The process for enhancing the corrosion re-
sistance of steel consists in that at first the 
steel article is subjected to electrospark alloy-
ing with a corrosion-resistance metal, with the 
specific time of alloying of 1 min/cm2, with the 
electric discharge energy in the range of 
0,3…4,0 J. Then it is carried out the thermo-
chemical machining, consisting in the anode 

heating of the steel article during 30 s into an 
electrolyte containing nitric compounds NH4Cl 
100 g/l and NH4OH 50 g/l or NH4Cl 110 g/l 
and NaNO3 110 g/l, up to the temperature of 
750°C, at the voltage between electrodes of 
150…220 V, with the current density of 1…15 
A/cm2 and subsequent cooling in the open air. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Способ повышения коррозионной стой-

кости стали 
(57) Изобретение относится к термохимической 

обработке стальных изделий и может быть 
использовано в машиностроении и прибо-
ростроении для повышения коррозионной 
стойкости деталей машин, инструментов и 
технологической оснастки.  
Способ повышения коррозионной стой-
кости стали состоит в том, что сначала из-
делие из стали подвергают электроис-
кровому легированию коррозионностойким 
металлом с удельным временем легиро-
вания 1мин/см2, с энергией электрического 
разряда в пределах 0,3…4,0 Дж. Затем 
проводят термохимическую обработку, за-
ключающуюся в анодном нагреве изделия 
из стали в течение 30 с, в электролите, со-
держащем азотные соединения NH4Cl 100 
г/л и NH4OH 50 г/л или NH4Cl 110 г/л и 
NaNO3 110 г/л, до температуры 750°C,  при 
напряжении между электродами  
150…220 В, плотностью тока 1…15 A/cm2 и 
последующее охлаждение на воздухе.  

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3709 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  E05B 27/00 (2006.01) 
(21) a 2004 0284 
(22) 2003.06.19 
(31) 150362 
(32) 2002.06.20 
(33) IL 
(85) 2004.12.02 
(86) PCT/IL2003/000523  2003.06.19 
(87) WO 2004/001165 A1, 2003.12.31 
(71)(73) MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD., IL 
(72)  ALMOZNINO Rami, IL 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Dispozitiv cilindric de încuiere antişperaclu 
(57) Invenţia se referă la lacăte, în special la dis-

pozitive cilindrice de încuiere dotate cu ştifturi 
telescopice. 
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Dispozitivul conţine un corp, o piesă de bloca-
re, o serie de dispozitive telescopice cu ştifturi 
ale corpului, fiecare conţinând un ştift exterior 
şi unul interior al corpului, şi o serie de dispo-
zitive telescopice cu ştifturi ale piesei de blo-
care. Fiecare din dispozitivele telescopice cu 
ştifturi ale piesei de blocare conţine un ştift 
exterior şi un ştift interior. Noutatea constă în 
aceea că cel  puţin unul din ştifturile exterioa-
re ale piesei de blocare şi unul din ştifturile 
exterioare ale corpului sunt executate cu cel 
puţin o canelură orientată spre interior. Cane-
lura este executată astfel, încât la încercarea 
spargerii lacătului cu şperaclul, porţiunea cel 
puţin a unui din ştifturile interioare ale piesei 
de blocare şi a unui din ştifturile interioare ale 
corpului tinde să intre în angrenare cel puţin 
cu o canelură.   

 
  Revendicări: 8 
  Figuri: 13 

* 
*     * 

(54) Anti-picking cylinder lock 
(57) The invention relates to locks, particularly to 

cylinder locks provided with telescopic pins. 
The device includes a lock body, a plug, de-
fining a keyway, a plurality of telescopic body 
pin assemblies, each of the telescopic body 
pin assemblies including an outer body pin 
and an inner body pin and a plurality of tele-
scopic plug pin assemblies, each of the tele-
scopic plug pin assemblies including an outer 
plug pin and an inner plug pin. Novelty con-
sists in that at least one of the outer plug pins 
and the outer body pins is formed with at least 
one inner facing recess configured and ar-
ranged such that upon attempted picking of 
the lock, a portion of at least one of the inner 
plug pins and the inner body pins tends to en-
gage the at least one recess, thus causing at 
least one of the inner plug pins and the inner 
body pins to move together in at least one di-
rection.  

 
  Claims: 8 
  Fig.: 13 

* 
*     * 

(54) Цилиндровое замковое устройство, за-
щищенное от открывания отмычкой 

(57) Изобретение относится к замкам, в частно-
сти к цилиндровым замковым устройствам, 
снабженным телескопическими штифтами. 
Устройство содержит корпус, запорную де-
таль, ряд телескопических штифтовых уст-
ройств корпуса, каждое из которых содер-

жит внешний и внутренний штифт корпуса, 
и ряд телескопических штифтовых уст-
ройств запорной детали. Каждое из теле-
скопических штифтовых устройств запор-
ной детали содержит внешний и внутрен-
ний штифты. Новизна состоит в том, что, 
по крайней мере, один из внешних штиф-
тов запорной детали и один из внешних 
штифтов корпуса выполнены, по крайней 
мере, с одним обращенным вовнутрь па-
зом. Паз выполнен таким образом, что при 
попытке отомкнуть замковое устройство с 
помощью отмычки, участок, по крайней 
мере, одного из внутренних штифтов за-
порной детали и одного из внутренних 
штифтов корпуса стремится войти в заце-
пление, по крайней мере, с одним пазом. 

 
 П. формулы: 8 
 Фиг.: 13 
 
 
(11) 3710 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  F03D 3/04 (2006.01) 
(21) a 2007 0024 
(22) 2007.02.02 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, 

MD 
(54) Motor eolian 
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană şi poa-

te fi utilizată pentru extinderea utilizării instala-
ţiei, şi anume pentru regiunile cu ninsori 
abundente. 
Motorul eolian conţine o turbină cu ax vertical 
şi un concentrator cu capac superior (7) şi in-
ferior (13). Pe capacul superior este montat 
coaxial şi paralel un capac suplimentar (8), 
diametrul căruia este cel puţin de trei ori mai 
mic decât diametrul capacului superior (7), în 
centrul căruia este executată o gaură cu dia-
metrul mai mic ca diametrul capacului supli-
mentar (8). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Windmill 
(57) The invention relates to the field of wind-

power engineering and can be used for instal-
lation application extension, namely for re-
gions with abundant snowfalls. 
The windmill comprises a vertical turbine and 
a concentrator with upper (7) and lower (13) 
covers. Above the upper cover (7) there is 
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mounted coaxially and in parallel an additional 
cover (8), the diameter of which is at least 
one-third of the diameter of the upper cover 
(7), in the center of which is made a hole with 
the diameter smaller than the diameter of the 
additional cover (8). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Ветродвигатель 
(57) Изобретение относится к области ветроэнер-

гетики и может быть использовано для рас-
ширения применения установки, а именно 
для регионов с обильными снегопадами. 
Ветродвигатель содержит вертикальную 
турбину и концентратор с верхней (7) и 
нижней (13) крышками. Над верхней крыш-
кой (7) смонтирована коаксиально и па-
раллельно дополнительная крышка (8), 
диаметр которой более, чем в три раза 
меньше диаметра верхней крышки (7), по 
центру которой выполнено отверстие с 
меньшим диаметром чем диаметр допол-
нительной крышки (8).  
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
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(11) 3711 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  F03D 3/06 (2006.01) 
(21) a 2007 0221 
(22) 2007.08.06 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ANISIMOV Vladimir, MD 
(54) Pală a turbinei motorului eolian 
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană şi poa-

te fi utilizată pentru motoarele eoliene cu ax 
vertical. 
Pala turbinei motorului eolian conţine o parte 
din material în foi încovoiat, elemente de fixa-
re ale palei de arborele vertical al turbinei şi o 
roată (4) de sprijin cu ax orizontal fixat pe pa-
lă. Pala totodată conţine o parte cu cel puţin 

trei ferestruici (2) cu posibilitatea deschiderii 
în ambele direcţii şi sunt amplasate într-un 
rând pe verticală. Roata (4) de sprijin cu ax 
orizontal este amplasată în mijlocul părţii ex-
terioare verticale a palei (1), iar pe partea în-
covoiată a palei este instalat un rezervor (3) 
cu lubrifiant lichid (6) şi cu un zăvor hidraulic, 
tubul (5) căruia serveşte pentru ungerea axu-
lui roţii de sprijin. 
Capătul tubului pentru ungere poate avea o 
secţiune a suprafeţei transversale redusă. 
Pala poate conţine suplimentar un termo-
traductor, amplasat pe osia roţii (4), un ampli-
ficator şi o supapă electromagnetică amplasa-
tă pe un tub pentru afluxul de aer în rezervo-
rul (3) cu lubrifiant lichid (6). 
                     

  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Windmill turbine fin 
(57) The invention relates to the wind-power engi-

neering and can be used for windmills with 
vertical axle. 
The windmill turbine fin comprises a part of 
bent sheet material, elements for fin fixation to 
the vertical shaft of the turbine and a bearing 
wheel (4) with horizontal axle, fixed to the fin. 
The fin also comprises a part with at least 
three vents (2), with the possibility of opening 
in both directions and which are placed in a 
row in a vertical line. The wheel (4) with hori-
zontal axle is installed in the middle of the 
outer vertical part of the fin (1), and onto the 
bent part of the fin there is installed a capacity 
(3) with liquid lubricant (6) and with a hydra-
ulic lock, the tube (5) of which serves for oiling 
the axle of the bearing wheel. 
The end of the tube for oiling may have a re-
duced surface of the cross-section. 
The fin may comprise a temperature-sensitive 
element, placed onto the axle of the wheel 
(4), an amplifier and an electromagnetic 
valve, placed onto a tube for air entry into the 
capacity (3) with liquid lubricant (6). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Лопасть турбины ветродвигателя 
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике 

и может быть использовано для ветродви-
гателей с вертикальной осью. 
Лопасть турбины ветродвигателя содержит 
часть из листового изогнутого материала, 
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элементы для фиксации лопасти к верти-
кальному валу турбины и опорное колесо 
(4) с горизонтальной осью, прикрепленное 
к лопасти. Лопасть также содержит часть с 
форточками (2), количество которых не 
менее трех, которые открываются в обе 
стороны и расположены в один ряд по вер-
тикали. Колесо (4) с горизонтальной осью 
установлено по середине наружной верти-
кальной стороны лопасти (1), а на изогну-
той стороне лопасти установлена емкость 
(3) с жидкой смазкой (6) и с гидрозатвором, 
трубка (5) которого служит для смазки оси 
опорного колеса. 
Конец трубки для смазки может иметь умень-
шенную площадь поперечного сечения.  
Лопасть может содержать термодатчик, 
расположенный на оси колеса (4), уси-
литель и электромагнитный клапан, распо-
ложенный на трубке для поступления воз-
духа в емкость (3) с жидкой смазкой (6). 
 
П. формулы: 3 
Фиг.: 2 
 

 
                      

 

 39

 
(11) 3712 (13) B2 
(51) Int. Cl.:  F27B 7/00 (2006.01) 
                         C04B 2/10 (2006.01) 
(21) a 2005 0109 
(22) 2005.04.15 
(71)(72)(73) MOTORNIUC Dumitru, MD; COŞEVOI 

Alexandr, MD 
(54) Cuptor rotativ 
(57) Invenţia se referă la cuptoarele de ardere, în spe-

cial la un cuptor rotativ pentru producerea materi-
alelor de construcţie, de exemplu, a varului. 
Cuptorul rotativ include un corp cilindric căp-
tuşit (1), ce constă din sectoarele rece şi fier-
binte. Sectorul fierbinte este dotat cu o ieşire 
(2), care comunică cu un răcitor, iar sectorul 
rece este dotat cu un dispozitiv de alimentare 
(3, 4). La capetele corpului (1) sunt montate 
flanşe (5, 6) cu orificii (7). În sectorul fierbinte, 

în flanşa (5), este fixată o secţie (8), pe axa 
căreia este instalat un arzător (9), în flanşa 
(6), amplasată în sectorul rece, este instalată  
o secţie (10) cu ieşire la canalul de fum (11). 
Între secţiile marginale (8 şi 10) este amplasat 
un set de secţii interschimbabile (12), fiecare 
dintre ele fiind înzestrată cu două nervuri de 
sprijin (13) şi una îngustă (14), totodată ner-
vurile de sprijin (13) sunt instalate cu posibili-
tatea contactării cu căptuşeala corpului (1), iar 
nervura îngustă (14) – cu intervalul dintre ca-
pătul ei liber şi căptuşeala corpului. Secţiile 
menţionate (8, 10, 12) formează o ţeavă de 
ardere. 
Rezultatul invenţiei constă în reducerea chel-
tuielilor de asamblare a cuptorului şi în micşo-
rarea consumului de materiale rezistente la 
temperaturi înalte. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Rotary kiln 
(57) The invention refers to kilns, in particular to 

the rotary kilns for production of building ma-
terials, for example, of lime. 
The rotary includes a cylindrical lined body 
(1), consisting of cold and hot parts. The hot 
part of the kiln is equipped with an outlet (2), 
communicating with the cooler, and the hot 
part of the kiln is provided with a loading de-
vice (3, 4). To the edges of the body (1) there 
are mounted flanges (5, 6) with holes (7).  In 
the hot part of the kiln, into the flange (5), 
there is fixed a section (8), onto the axis of 
which there is installed a burner (9), into the 
flange (6), placed in the cold part of the kiln, 
there is installed a section (10) with the outlet 
into the smoke channel (11). Between the 
marginal sections (8 and 10) there is installed 
a set of sections (12), each of which is 
equipped with two bearing (13) and one nar-
row (14) ribs, at the same time the bearing 
ribs (13) are installed with the possibility of 
contacting with the lining of the body (1) and 
the narrow rib (14) – with the clearance bet-
ween its free end and the body lining. The 
mentioned sections (8, 10, 12) form a fire tube. 
The result of the invention consists in redu-
cing the kiln assembly expenses and in redu-
cing the consumption of high-temperature ma-
terials.  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 
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(54) Вращающаяся печь 
(57) Изобретение относится к обжиговым пе-

чам, в частности к вращающейся печи для 
производства строительных материалов, 
например, извести. 
Вращающаяся печь включает цилиндри-
ческий футерованный корпус (1), состоя-
щий из холодной и горячей частей. Горя-
чая  часть снабжена выходом (2), который 
сообщен c охладителем, а холодная часть 
снабжена загрузочным устройством (3, 4). 
По торцам корпуса (1) смонтированы 
фланцы (5, 6) с отверстиями (7). В горячей 
части, во фланце (5), зафиксирована сек-
ция (8), на оси которой размещена горелка 
(9), во фланце (6), размещенном в холод-
ной части, установленa секция (10) с выхо-
дом в дымовой канал (11). Между крайни-
ми секциями (8 и 10) установлен набор 
взаимозаменяемых секций (12), каждая из 
которых оснащена двумя опорными (13) и 
одним узким (14) ребрами, при этом опор-
ные ребра (13) установлены с воз-
можностью контактирования с футеровкой 
корпуса (1), а узкое ребро (14) – с зазором 
между его свободным концом и футеров-
кой корпуса. Упомянутые секции (8, 10, 12) 
образуют жаровую трубу. 
Результат изобретения состоит в снижении 
затрат при сборке печи и уменьшении рас-
хода жаропрочных материалов. 

 
П. формулы: 1 
Фиг.: 3  
 

 
 
  
 

(11) 3713 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  G01N 5/02 (2006.01) 
                         G01N 33/36 (2006.01) 
                         G01N 33/46 (2006.01) 
                         G01N 22/04 (2006.01) 
(21) a 2008 0135 
(22) 2008.05.19 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; 

SANDU Irina Crina Anca, RO; LUCA Cons-
tantin, RO; VASILACHE Viorica, RO; SANDU 
Ioan Gabriel, RO; HAYASHI Mikiko, JP; 
SANDU Andrei Victor, RO; CIOBANU Mihail, 
MD 

(54) Metodă de  determinare a domeniului nor-
mal de variaţie a echilibrului hidric 

(57)  Invenţia se referă la o metodă de determinare 
a domeniului normal de variaţie a echilibrului 
hidric al probelor de lemn, în baza căreia se 
determină un şir de caracteristici care sunt uti-
lizate în autentificarea şi studiile de compatibi-
litate a unor tratamente în operaţiile de pune-
re în operă a lemnului nou sau a unor lucrări 
de prezervare activă şi restaurare a lemnului 
vechi. 
Metoda include prelevarea probelor de mate-
rial, deshidratarea prealabilă a acestora la o 
umiditate atmosferică de cel mult 10%  UR, 
până la o masă constantă, hidratarea ulterioa-
ră a probelor la o umiditate atmosferică de cel 
puţin 99%, până la o masă constantă, cu cân-
tărirea periodică, după care urmează deshi-
dratarea la aceleaşi condiţii (UR<10%) până 
la o masă constantă cu cântărire periodică, 
trasarea curbelor de hidratare şi deshidratare, 
conform datelor obţinute la cântărire, determi-
narea domeniului normal de variaţie a echili-
brului hidric, care este cuprins între curbele 
menţionate. 
Rezultatul constă în delimitarea riguroasă a 
domeniului normal de variaţie a echilibrului 
hidric prin determinarea higroscopicităţii re-
versibile fiind utilizat un utilaj simplu, accesibil 
oricărui laborator, indiferent de dotare. 
 

  Revendicări: 3 
* 

*     * 
(54) Method of determining the normal domain 

of water equilibrium variation 
(57) The invention relates to a method of determi-

ning the normal domain of water equilibrium 
variation of the wood probes, on the basis of 
which it is determined a series of characteris-
tics used for authentication and compatibility 
study of wood working used for artistic pur-
poses or for certain old wood reduction and 
preservation works. 

 40 
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The method includes sampling of the material, 
preliminary dehydration thereof at an atmos-
pheric humidity of at most 10% HR, up to a 
constant mass, subsequent hydration of sam-
ple at an atmospheric humidity of at least 
90%, up to a constant mass, with periodic 
weighting, aftewards there follows dehydra-
tion under the same conditions (HR<10%) up 
to a constant mass with periodic weighting, 
tracing of hydration and dehydration curves 
according to data obtained at weighting, de-
termination of the normal variation of water 
equilibrium, contained in the limits of the indi-
cated curves. 
The result consists in the clear delimitation of 
the normal domain of water equilibrium varia-
tion by determining the reversible hygroscop-
icity using a simple equipment accessible for 
any laboratory, irrespective of fitting-out. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Метод определения нормальной облас-
ти вариации  водного равновесия 

(57)    Изобретение относится к методу определе-
ния нормальной вариации водного равно-
весия образцов дерева, на основе которого 
определяется ряд характеристик, которые 
используются для определения подлинно-
сти и в исследовании совместимости об-
работок дерева, используемого в художе-
ственных целях или для работ по сохране-
нию и  восстановлению старого дерева. 
Метод включает отбор проб материала, 
предварительную их дегидратацию при 
атмосферной влажности менее 10% ОВ, 
до постоянной массы, последующую гид-
ратацию проб при атмосферной влажности 
не менее 99%, до постоянной массы, с  пе-
риодическим взвешиванием, после чего 
следует дегидратация при тех же условиях 
(ОВ<10%) до постоянной массы с перио-
дическим взвешиванием, проведение кри-
вых гидратации и дегидратации согласно 
данным, полученным при взвешивании, 
определение нормальной области вариа-
ции водного равновесия, которая содер-
жится в пределах указанных кривых.   
Результат состоит в четком разграничении 
нормальной области вариации водного 
равновесия через определение обратимой 
гигроскопичности, используя простое обо-
рудование, доступное каждой лаборато-
рии, независимо от оснащения. 
 
П. формулы: 3 

 

(11) 3714 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  H01S 3/14 (2006.01) 
                         B81C 1/00 (2006.01) 
                         C01F 17/00 (2006.01) 
                         C01B 13/18 (2006.01) 
                         C01F 7/42 (2006.01) 
                         C25D 11/04 (2006.01) 
(21) a 2007 0304 
(22) 2007.11.06 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

(72) ENACHI Mihail, MD; URSACHI Veaceslav, MD; 
TIGHINEANU Ion, MD; BURLACU Alexandru, 
MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de obţinere a microlaserului 

aleator 
(57) Invenţia se referă la optoelectronică, în spe-

cial la microlasere aleatoare, care pot fi apli-
cate în spectroscopie, diagnostica medicală, 
producerea display−urilor etc. 
Procedeul de obţinere a microlaserului aleator 
include obţinerea unui compozit format din 
particule de oxid de metal dopat cu elemente 
de pământuri rare sau metale de tranziţie şi 
goluri umplute cu aer, totodată compozitul es-
te obţinut prin impregnarea unui templat poros 
din oxid de metal cu o soluţie ce conţine ioni 
de elemente ale pământurilor rare sau ale 
metalelor de tranziţie în etanol cu concentraţia 
de 0,1…1 g/ml cu tratamentul termic ulterior 
într-un interval de temperaturi de 700…900°C 
timp de 15…60 min. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Process for random microlaser obtaining 
(57) The invention relates to optoelectronics, in 

particular to random microlasers that can be 
used in spectroscopy, medical diagnostics, 
display production etc. 
The process for random microlaser obtaining 
includes obtaining of a composite formed of 
particles of metal oxide doped with rare-earth 
or transition metals and voids filled with air, at 
the same time the composite is obtained by 
impregnation of a porous matrix of metal oxi-
de with a solution containing ions of rare-earth 
or transition metals in ethanol with a concen-
tration of 0,1…1 g/ml with subsequent thermal 
annealing into a temperature interval of 
700…900°C during 15…60 min. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 
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(54) Способ получения случайного лазера пропиткой пористой матрицы из оксида ме-
талла раствором, содержащим ионы ред-
коземельных или переходных металлов в 
этаноле с концентрацией 0,1…1 г/мл с по-
следующим термическим отжигом в диапа-
зоне температур 700…900 С в течение 
15…60 мин. 

(57) Изобретение относится к оптоэлектронике, 
в частности, к случайным микролазерам, 
которые могут быть использованы в спек-
троскопии, медицинской диагностике, про-
изводстве дисплеев и др. 
Способ получения случайного микролазе-
ра включает получение композита, образо-
ванного из частиц оксида металла, легиро-
ванного редкоземельными или переход-
ными металлами и пустот, заполнены воз-
духом, при этом композит получают 
 

      
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 
 
 

 42 



INVENŢII  MD - BOPI 9/2008  

 43

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2008.08.31 
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 
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crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13) 
Cod 

ST.16 
OMPI 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
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a 2007 0075 2007.03.21 1/2008 

5 MD 3473 G2  A61C 5/00 (2006.01)                   
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A61C 13/30 (2006.01) 
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A61K 33/14 (2006.01)                    
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A61P 31/14 (2006.01) 

a 2007 0074 2007.03.21 1/2008 
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a 2007 0076 2007.03.21 1/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
14 MD 3485 G2 C09D 5/04 (2006.01)                     

C09D 129/04 (2006.01)                 
C09D 167/00 (2006.01)                 
C08G 63/49 (2006.01) 

a 2006 0135 2006.05.12 1/2008 
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a 2006 0295 2006.12.26 1/2008 

16 MD 3487 G2 C12N 1/14 (2006.01)                    
C12R 1/80 (2006.01)                     
A62D 3/02 (2007.01) 

a 2007 0198 2007.07.11 1/2008 

17 MD 3488 G2 C25B 1/02 (2006.01)                     
C25B 1/10 (2006.01)  
C25B 11/03 (2006.01)                   
C25B 11/12 (2006.01)                  
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B01J 23/755 (2006.01) 

a 2007 0009 2007.01.17 1/2008 

18 MD 3491 G2 F03G 6/00 (2006.01)                     
F24J 2/32  (2006.01) 

a 2004 0207 2004.09.06 1/2008 

19 MD 3492 C2 F16H 1/32 (2006.01) a 2004 0047 2004.02.27 1/2008 
20 MD 3493 G2 F23D 14/00 (2006.01)                   

F23C 3/00 (2006.01)                     
F23C 6/04 (2006.01)                     
F23C 7/00 (2006.01)                     
F23C 6/00 (2006.01)                    
H01T 23/00 (2006.01) 

a 2005 0277 2005.09.15 1/2008 
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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. 39-XVI din 29 februarie 2008.

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 şi este desemnat printr-o denumire conformă
cu prevederile Legii.

Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant şi trebuie să
îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 33 din Lege.

Materialele cererilor de brevet pentru 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 39-XVI of February 29, 2008.

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 is patentable where it is new, distinct, uniform and stable and is designated by the denomina-
tion in accordance with the provisions of the Law.

The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who according to Art. 11 and
12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative and shall fulfill require-
ments specified in the Art. 33 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 present Section.

Правовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
об охране сортов растений № 39-XVI от 29 февраля 2008 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 и
обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.

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 и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.

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

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

BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF INFORMATION CONCERNING PLANT VARIETIES
PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCOR-

DANCE 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



SOIURI DE PLANTE  MD - BOPI 9/2008  

FG9E Brevete pentru soiuri de plante eliberate  
la 2008.08.31/ 

Issued plant variety patents 2008.08.31/  
Выданные патенты на сорта растений 2008.08.31 

 
Nr. 
crt.  
 

Nr. depozit/   
Data depozit    
  

Denumirea comună 
(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       
b. Селекционер                       

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата публика-
ции решения  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2001 0016/ 

2001.02.16 
GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.) 
 
Winter wheat  
(Triticum aestivum L.) 
 
Озимая пшеница  
(Triticum aestivum L.) 
 
 
 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU  
CULTURILE DE CÂMP  
"SELECŢIA", MD 
 
b. POSTOLATII 
Alexei, MD; UNTILĂ Ilie, MD; 
TARAN Mihail, MD; GĂINA 
Lidia, MD; GOREA Valentin, 
MD; VRONSCHIH Mihail, MD; 
MAZUR Leonid, MD; ATANOV 
Lilia, MD; REŞETNICOVA 
Olga, MD 

CĂPRIANA 21 / 2008.04.30 

2 v 2001 0018/  
2001. 02.16 

GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum  L.)
 
Winter wheat  
(Triticum aestivum L.) 
 
 
Озимая пшеница 
(Triticum aestivum L.) 
 
 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU  
CULTURILE DE CÂMP  
"SELECŢIA", MD 
 
b. POSTOLATII Alexei, MD; 
GĂINA Lidia, MD; UNTILĂ Ilie, 
MD; ŢURCAN Iulia, MD; 
CORNIEŢ Svetlana, MD; GO-
REA Maria, MD; STAVER 
Lidia, MD; MAZUR Leonid, 
MD 

SELECT 22 / 2008.04.30 

3 v 2002 0011/  
2002.02.14 

GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.) 
 
Winter wheat  
(Triticum aestivum L.) 
 
 
Озимая пшеница 
(Triticum aestivum L.) 
 
 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU  
CULTURILE DE CÂMP  
"SELECŢIA", MD 
 
b. POSTOLATII 
Alexei, MD; GĂINA Lidia, MD; 
UNTILĂ Ilie, MD; TARAN Mi-
hail, MD; VRONSCHIH Mihail, 
MD; MAZUR Leonid, MD; 
AFANAS Maria, MD; GOREA 
Valentin, MD 

BALADA 23 / 2008.04.30 
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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, CONFORM NORMEI ST. 9 OMPI

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 9

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

СТАНДАРТОМ ST. 9 ВОИС
(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



51

MD - BOPI 9/2008MODELE DE UTILITATE

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST. 3 OMPI

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

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

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

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

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

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

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

(54) Titlul modelului de utilitate

Title of the utility model

Название полезной модели

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

(57) Rezumatul sau revendicările

Abstract or claims

Реферат или формула

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Имя владельца регистрации, код страны SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului în proprietatea industrială

Name of the representative in industrial property

Имя представителя в области промышленной собственности

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

Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

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

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

Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

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

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

Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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

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

C – CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И  МЕТАЛЛУРГИЯ

D – TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ  И БУМАГА

E – CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

G – FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

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

CONFORM  NORMEI  ST. 16

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

WITH THE  STANDARD  ST. 16

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



UTILITY MODELSMD - BOPI 9/2008

54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UTILITY MODELS PUBLISHED 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) 194 (13) W2
(51) Int. Cl.:  B02C 1/00 (2006.01)
                          B02C 1/02 (2006.01)
                          B02C 1/04 (2006.01)
(21) u 2007 0006
(22) 2007.04.26
(71)(72)(73) DENISOV Serghei, MD;
           PALADII Serghei, MD
(54) Concasor cu fălci
(57) Modelul de utilitate se referă la construcţie, în

special la concasoarele cu fălci.
Concasorul cu fălci conţine un cadru (1), pe
care sunt fixate sub un unghi o placă imobilă
(2) şi una mobilă (3) cu partea inferioară
curbilinie, şi un dispozitiv de acţionare instalat
în partea superioară a plăcii mobile (3).
Noutatea constă în aceea că placa mobilă (3)
este fixată articulat în partea inferioară, partea
curbilinie este executată în forma unei supra-
feţe cilindrice cu centrul de curbură coincizând
cu axa articulaţiei. Sub placa imobilă (2) este
instalat, cu posibilitatea rotirii faţă de axa
longitudinală, un valţ cilindric (6) care inte-
racţionează prin materialul supus concasării
cu partea curbil inie a plăcii mobile (3).
Dispozitivul de acţionare a plăcii mobile (3)
poate fi executat în formă de hidrocilindru (5).
Plăcile pot fi dotate cu dinţi cu pană detaşabili
(12). Deplasarea muchiei inferioare a plăcii
mobile (3) faţă de muchia inferioară a plăcii
imobile (2) poate constitui 50…350 mm.

Revendicări: 4
Figuri: 1

*

*     *

(54) Jaw crusher
(57) The utility model relates to the construction, in

particular to jaw crushers.
The jaw crusher comprises a frame (1), onto
which there are fixed at an angle fixed (2) and
slide (3) plates with curvilinear lower part, and
a drive installed in the upper part of the slide
plate (3). Novelty consists in that the slide plate
(3) is articulated in the lower part; the curvili-
near part is made in the form of a cylindrical
surface with the center of curvature coinciding
with the axis of articulation. Under the fixed plate
(2) it is installed with the possibility of rotation
about the longitudinal axis, a cylindrical roller
(6) interacting through the crushable material
with the curvilinear part of the slide plate (3).

The drive of the slide plate (3) may be made in
the form of hydrocylinder (5). The plates may
be equipped with changeable wedge teeth
(12). The displacement of the lower edge of the
slide plate (3) with respect to the lower edge of
the fixed plate (2) may constitute 50…350 mm.

Claims: 4
Fig.: 1

*

*     *

(54) Щековая дробилка
(57) Полезная модель относится к строитель-

ству, в частности к щековым дробилкам.
Щековая дробилка содержит раму (1), на
которой закреплены под углом неподвиж-
ная (2) и подвижная (3) плиты с криво-
линейной нижней частью, и привод, уста-
новленный в верхней части подвижной
плиты (3). Новизна состоит в том, что
подвижная плита (3) шарнирно закреплена
в нижней части, криволинейная часть вы-
полнена в виде цилиндрической поверх-
ности с центром кривизны, совпадающем с
осью шарнира. Под неподвижной плитой (2)
установлен с возможностью вращения
относительно продольной оси, цилин-
дрический валок (6), взаимодействующий
через дробимый материал с криволи-
нейной частью подвижной плиты (3). При-
вод подвижной плиты (3) может быть вы-
полнен в виде гидроцилиндра (5). Плиты
могут быть снабжены сменными клиновыми
зубьями (12). Перемещение нижней кромки
подвижной плиты (3) по отношению к ниж-
ней кромке неподвижной плиты (2) может
составлять 50…350 мм.

П. формулы: 4
Фиг.: 1



UTILITY MODELSMD - BOPI 9/2008

58

(11) 195 (13) W2
(51) Int. Cl.:  B02C 13/04 (2006.01)
                          B02C 23/10 (2006.01)
                          B02C 23/12 (2006.01)
(21) u 2007 0007
(22) 2007.05.02
(71)(72)(73) DENISOV Serghei, MD;

PALADII Serghei, MD
(54) Moară cu ciocane
(57) Modelul de utilitate se referă la utilajul pentru

construcţie, şi anume la morile cu ciocane care
pot fi utilizate în industria minieră şi în agri-
cultură, la fabricarea pulberii fine de materiale
pulverulente.
Moara cu ciocane conţine o moară propriu-zisă
(1) cu un racord de ieşire (2), un separator
instalat pe el, un ciclon-descărcător (3), un
buncăr de reintroducere a particulelor mari
pentru măcinarea suplimentară şi un ventila-
tor de aspiraţie (4), comunicate cu separatorul.
Separatorul constă dintr-un corp conic exterior
(6), un element conic interior (7) coaxial cu el
şi un racord de aspiraţie (5). Noutatea constă
în aceea că elementul conic interior (7) este
executat cu o conicitate anterioară, care
formează un joc inelar cu corpul conic exterior
(6), şi cu o conicitate posterioară, care for-
mează un joc inelar cu racordul de aspiraţie
(5) al separatorului. Elementul conic interior (7)
este instalat pe o tijă, coaxial cu corpul conic
exterior (6) şi cu posibilitatea mişcării în direcţie
axială, iar racordul de aspiraţie (5) este montat
mobil pe axa corpului conic exterior (6).

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Hammer mill
(57) The utility model relates to the construction

machinery, in particular to the hammer mills that
can be used in mineral resource industry and
agriculture for the production of fine powders
of loose materials.
The hammer mill comprises a proper mill (1)
with an outlet branch pipe (2), a separator in-
stalled thereon, a cyclone-unloader (3), a bun-
ker for coarse particles return for re-milling and
an exhaust fan (4), communicating with the
separator. The separator consists of an exter-
nal conic body (6), an internal conic element
(7) coaxial to it and an exhaust branch pipe (5).
Novelty consists in that the internal conic ele-
ment (7) is made with an anterior conicity, for-
ming an annular gap with the external conic
body (6), and with a posterior conicity, forming

an annular gap with the exhaust branch pipe
(5) of the separator.  The internal conic element
(7) is installed onto a rod, coaxial to the exter-
nal conic body (6) and with the possibility of
movement in axial direction, and the exhaust
branch pipe (5) is movably mounted onto the
axis of the external conic body (6).

Claims: 1
Fig.: 1

*
*     *

(54)     Молотковая мельница
(57) Полезная модель относится к строительному

оборудованию, в частности к молотковым
мельницам, которые могут быть использованы
в горнодобывающей промышленности и
сельском хозяйстве при производстве тонких
порошков сыпучих материалов.
Молотковая мельница содержит собст-
венно мельницу (1) с выходным патрубком
(2), установленный на нем сепаратор,
циклон-разгрузитель (3), бункер возврата
крупных частиц на домол и вытяжной венти-
лятор (4), сообщенные с сепаратором.
Сепаратор состоит из внешнего кониче-
ского корпуса (6), соосного с ним внутрен-
него конусного элемента (7) и вытяжного
патрубка (5). Новизна состоит в том, что
внутренний конусный элемент (7) выполнен
с передней конусностью, формирующей
кольцевой зазор с внешним коническим
корпусом (6), и задней конусностью, форми-
рующей кольцевой зазор с вытяжным
патрубком (5) сепаратора. Внутренний
конусный элемент (7) установлен на стерж-
не, соосно с внешним коническим корпусом
(6) и с  возможностью перемещения в
осевом направлении, а вытяжной патрубок
(5) смонтирован подвижно на оси внешнего
конического корпуса (6).

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11) 196 (13) W2
(51) Int. Cl.:  E04B 2/86 (2006.01)
(21) u 2007 0008
(22) 2007.05.02
(71)(72)(73) DENISOV Serghei, MD;

PALADII Serghei, MD
(54) Bloc de cofraj pierdut
(57) Modelul de utilitate se referă la construcţie, şi

anume la blocurile de construcţie de cofraj
pierdut.
Blocul de cofraj pierdut conţine pereţi longi-
tudinali şi transversali, ce formează o cavitate
interioară. Suprafaţa interioară a pereţilor
longitudinali şi transversali este executată
înclinată, formând în secţiunea transversală un
triunghi cu vârf orientat în interiorul cofrajului.
Unghiul înclinării porţ iunii superioare a
suprafeţei interioare a pereţilor este apropiat
de unghiul de frecare a oţelului pe amestecul
semiuscat al componentelor betonului utilizat.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
*     *

(54)  Block of retained shuttering
(57) The utility model refers to the construction, in

particular to the building blocks of retained
shuttering.
The block of retained shuttering contains lon-
gitudinal and cross walls, forming an inner
cavity. The inner surface of the longitudinal and

cross walls is made inclined, forming in the
cross-section a triangle with the vertex oriented
inside the shuttering.  The slope angle of the
upper part of the inner surface of the walls is
chosen close to the steel friction angle onto the
half-dry mix of components of the used con-
crete.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54)    Блок несъемной опалубки
(57) Полезная модель относится к строитель-

ству, в частности к строительным блокам
несъемной опалубки.
Блок несъемной опалубки содержит про-
дольные и поперечные стенки, форми-
рующие внутреннюю полость. Внутренняя
поверхность продольных и поперечных
стенок выполнена наклонной, образуя в
поперечном сечении треугольник с вер-
шиной, направленной внутрь опалубки. Угол
наклона верхнего участка внутренней повер-
хности стенок выбирают близким к углу
трения стали по полусухой смеси ком-
понентов используемого бетона.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2008.08.31

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

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

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
certificat 

(13) Cod ST. 16 
OMPI 

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

(45) Nr. 
BOPI 

1 MD 172 I2 E04F 19/04 (2006.01) 
 

u 2007 0001 2007.10.29 4/2008 

2 MD 173 Z2 F16D 3/62 (2006.01) 
 

u 2007 0028 2007.11.28 4/2008 
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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 nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. 

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.  

P

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

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 
şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică 
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques 
internationales/WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include toate datele referitoare la 
înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte 
acţiuni ce se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul 
OMPI la adresa http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ sau http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ şi în 
biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 
registration thereof with the AGEPI in accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the 

Protection of Trademarks. 
T 
According to this Law the trademark is certified by a certificate on registration granted by the AGEPI. 
The certificate on registration confirms the priority date of the trademark and the exclusive right of the 
owner of the trademark for goods and services included in the certificate. 

Data on the field trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the 
national procedure shall be published in this Section. 

The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the 
International Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in 
French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International 
Marks”. The Official Bulletin includes all relevant data on new international registrations, renewals, 
subsequent designations as well as changes and other entries referred to the international 
registrations. The Official Bulletin is available for public on the WIPO site 
http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ or http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ and on the DVD carrier 
in the AGEPI library. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 60 

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul 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 examinate*/ 
Examined applications for registration**

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.09 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare 
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediu unui reprezentant. O 

cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 
din Lege. 

Î 

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

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29  on the Protection of Trademarks an 
application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by the applicant in person or 

through a representative. The application shall concern only one trademark and shall contain the 
documents provided in the Art. 30 of the Law. 

I 

Any person may oppose a registration of a trademark within the three months that follow the date of 
publishing the data concerning the examined application. 

 

 

 
* Cerere examinată - cerere de înregistrare a mărcii a cărei procedură de examinare de fond a fost realizată până 
la data de 2008.09.05, în conformitate cu prevederile Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor. 
** Examined application – the application for registration of a trademark the examination procedure of which was 
carried out before 2008.09.05, according to the provisions of the Law No. 588-XIII of  September 22, 1995 on 
Trademarks and Appellations of Origin. 
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(210) 016689 
(220) 2005.04.15 
(730) Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(550) Marcă - proprietate a statului. 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
 
(210) 017934 
(220) 2005.10.18 
(730) TYMBARK S.A., PL 

Tymbark 156, 34-650 Tymbark, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
32   - sucuri de morcovi, băuturi de morcovi, sucuri de 

morcovi dense, sucuri cu conţinut de morcovi, 
băuturi cu conţinut de morcovi, extracte de mor-
covi, băuturi nealcoolice; sucuri; băuturi; necta-
re, inclusiv sucuri de fructe, sucuri de legume, 
sucuri de fructe dense, sucuri de legume dense, 
sucuri din amestecuri de legume, sucuri din 
amestecuri de fructe, sucuri de legume şi fructe, 
sucuri de roşii, băuturi cu gust de fructe, băuturi 
de fructe, nectare de fructe, băuturi de legume şi 
fructe, băuturi de legume, băuturi izotonice, bău-
turi vitaminizate, băuturi cu minerale, băuturi sub 
formă de praf, prafuri pentru prepararea băuturi-
lor, pastile pentru prepararea băuturilor, siropuri 
pentru prepararea băuturilor, şerbet (băutură), 
esenţe pentru prepararea băuturilor, extracte de 
fructe, extracte de legume, cocteiluri nealcooli-
ce, băuturi cu pulpă de fructe; sucuri cu pulpă de 
fructe, sucuri cu bucăţele de fructe, limonade, 
siropuri de fructe, siropuri pentru prepararea 
băuturilor, nectare de fructe, nectare pentru 
prepararea băuturilor, băuturi pe bază de ser 
lactic, ape gazoase, ape minerale, ape de masă 
potabile, bere de ghimbir, bere de malţ. 

 

 

(210) 018187 
(220) 2005.12.02 
(730) MARBET Spolka z o.o., PL 

ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko-Biala, 
Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(8) 
01   - adezivi; adezivi pentru lipirea materialelor 

plastice, adezivi pentru lipirea polistirenului 
expandat cu grad de duritate înalt. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08. 
 
 
 
(210) 018616 
(220) 2006.01.25 
(730) Vlaktor Trading Limited, CY 
  Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/Office 

102 P.C., 3021 Limassol, Cipru 
 
 
(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 
dreptul exclusiv: "МАРКА" şi forma buteliei. 

(554) Marcă tridimensională. 
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(591) Culori revendicate: verde, verde-închis, ver-
de-deschis, alb, gri, cafeniu-deschis, negru, 
brun, violet. 

(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), inclusiv 

votcă. 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 24.03.16; 24.03.18; 26.05.18; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 018807 
(220) 2006.02.22 
(310) 2005 3514 
(320) 2005.12.27 
(330) BY 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"Servisbîtsnab", BY 
ul. Chiseleova, d. 55, cv. 3, g. Minsc, 220002, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - demonstrarea produselor, distribuirea mostre-

lor; promovarea vânzărilor pentru terţi; servicii 
de aprovizionare pentru terţi (cumpărarea 
produselor şi servicii prestate antreprenorilor); 
servicii referitoare la comercializarea angro şi 
cu amănuntul a produselor din clasa 33; co-
lectarea diverselor produse pentru terţi (ex-
cluzând transportarea) şi amplasarea produ-
selor pentru facilitarea examinării şi procurării 
lor de către consumatori. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018810 
(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; 

 

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;  îngheţată; miere, sirop 
de melasă; sare, muştar; oţet, sosuri (condi-
mente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia regrupării pentru terţi a produselor 
(cu excepţia transportării lor) permiţând co-
moditatea cumpărării lor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 018941 
(220) 2006.03.09 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine, cu excepţia serviciilor de consulta-
re în prelucrarea electronică a bazelor de 
date. 

 

 
 
 
(210) 019020 
(220) 2006.03.16 
(730) COCHICICOV Piotr, MD 

Str. Matei Basarab nr. 10, ap. 123, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, verde, negru. 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; legume prelucrate, conservate, conge-
late, uscate şi fierte; 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   - servicii de lobbysm în scopuri comerciale; 
gestionarea afacerilor comerciale; administra-
re comercială; lucrări de birou; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 25.03.01; 26.11.13; 29.01.14. 
 

(210) 019329 
(220) 2006.05.15 
(730) COSTEŞTI VIN S.R.L., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 10, MD- 6813,  
Costeşti, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COSTEŞTI". 
(511) NCL(8) 
35   - lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 019483 
(220) 2006.06.19 
(730) SEDICO - MOLDOVA 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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 019708 
(220) 2006.07.24 
(730) International Business Company "Nutritek 

International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "®". 
(591) Culori revendicate: albastru, alb, verde. 
(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; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; 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, siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igie-
nice şi de frumuseţe pentru oameni sau anima-
le; servicii agricole, horticole  şi forestiere. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.11.13; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 019710 
(220) 2006.07.24 
(730) International Business Company "Nutritek 

International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

(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; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; 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, siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igie-
nice şi de frumuseţe pentru oameni sau anima-
le; servicii agricole, horticole şi forestiere. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 019878 
(220) 2006.08.15 
(730) SoloMia, Obscestvo s ogranicennoi ot-

vetstvennostiu sovmestnoe ucrainsco-
angliiscoe predprieatie s inostrannoi in-
vestiţiei, UA 
Ul. Mecinikova nr. 8, kv. 22, g. Kiev, 01023, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "КАШКА". 
(511) NCL(8) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 019895 
(220) 2006.08.23 
(730) AVATEH-PRO S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
Str. Braniştei nr. 13-48, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 

(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a materiale-
lor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; studiul pieţei, inves-
tigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, 
susţinere în comercializarea produselor sus-
menţionate, import-export, lucrări de birou; 
recepţionarea comenzilor, servicii de publici-
tate, de promovare a produselor sus-numite, 
servicii de publicare a textelor publicitare, 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro, 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale, 
organizarea târgurilor în scopuri comerciale şi 
de promovare, relaţii cu publicul, distribuirea 
eşantioanelor, demonstrare şi etalare de pro-
duse. 

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.23; 26.03.24; 26.04.06. 
 
 
 
(210) 019926 
(220) 2006.08.30 
(730) Proizvodstvenno - kommerceskoe obsce-

stvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 
Belkosmex, BY 
Ul. P. Brovki, 17, 220072, Minsk, Belarus 

(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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 019980 
(220) 2006.09.12 
(730) ENTEH S.A., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 019990 
(220) 2006.09.12 
(730) COJOCARU Ruslan, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "STEAK", "HOUSE". 
(511) NCL(8) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, uscate şi fier-
te; 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; 
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drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

43   - cazare temporară. 
 

 
 
 
(210) 020168 
(220) 2006.10.13 
(730) DIDENKO Oleg, UA 

Ul. Vladimirskaia 76b, k. 22, g. Kiev, 01033, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru-

deschis, galben, negru. 
(511) NCL(8) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi pro-
iectări corespunzătoare; analiză industrială şi 
servicii de cercetare; designul şi elaborarea hard-
ware şi software de calculatoare; servicii juridice. 

 

(531) CFE(5) 01.07.06; 26.02.03; 26.03.01; 26.07.09; 
29.01.14. 

 
(210) 020255 
(220) 2006.11.01 
(730) CRASIUC Volodîmîr, UA 

Vul. 1 Travnea, 9, cv. 51, m. Illicivsic, 
Odesica obl., 68000, Ucraina 

(540)  
 
 

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

igienice de uz medical; produse farmaceutice 
pentru terapia complexă a bolilor infecţioase; 
antibiotice; bactericizi; balsamuri de uz medi-
cal; biocizi; vaccine; suplimente nutritive de uz 
medical; geluri, linimente, unguente şi supozi-
toare farmaceutice; medicamente; produse 
medicinale de uz uman; capsule, tablete şi 
pilule de uz farmaceutic; produse chimice de 
uz medical; produse chimico-farmaceutice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020485 
(220) 2006.12.19 
(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: "Multi", "SMS". 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărit, de semnalizare, de control (verifi-
care), de siguranţă (salvare) şi didactice; apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea şi re-
producerea sunetelor sau imaginilor; suporturi 
magnetice de înregistrare, discuri acustice; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, calculatoare, extinctoare; 

 

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

 

 
 
 
(210) 020536 
(220) 2007.01.04 
(730) PROVIDER-EXIM S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 1, MD-2089, Goianii Vechi, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, portoca-
liu, albastru-închis. 

(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, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase, cu excepţia foliilor de 
aluminiu pentru împachetare şi ambalare de 
uz menajer, hârtiei de copt, manşoanelor pen-
tru prăjitoare, hârtiei şi pachetelor pentru 
sandvişuri, hârtiei pentru deşeuri; produse de 
imprimerie; 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 excepţia mobilelor); material de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); ma-
teriale plastice pentru ambalaj (necuprinse în 
alte clase), cu excepţia peliculei plastice de 
împachetare pentru uz menajer (cu efect de 
aderare), pachetelor alimentare din plastic, 

pachetelor din plastic pentru cuburi de ghea-
ţă, pachetelor din plastic pentru deşeuri; ca-
ractere tipografice; clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi pro-
duse din aceste materiale necuprinse în alte 
clase; produse din materiale plastice semiprelu-
crate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 020605 
(220) 2007.01.26 
(730) GBS S.R.L., MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 4, ap. 21, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte, cu excepţia suporturi-

lor de paliere (maşini), inelelor cu bile pentru 
rulmenţi, manşoanelor (părţi ale maşinilor), 
palierelor pentru arbori de transmisie; motoa-
re (cu excepţia motoarelor pentru vehicule 
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre); in-
strumente, altele decât cele acţionate manual, 
pentru agricultură, incubatoare pentru ouă; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor; servicii prestate de magazine, cu 
excepţia tuturor serviciilor menţionate privind 
suporturile de paliere (maşini), inelele cu bile 
pentru rulmenţi, manşoanele (părţi ale maşini-
lor), palierele pentru arbori de transmisie; 
lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 27.05.17. 
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(210) 020609 
(220) 2007.01.26 
(730) DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Bacioii Noi nr. 14, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - măsline conservate, ulei de măsline. 
 

(531) CFE(5) 05.07.19; 05.07.23; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 020630 
(220) 2007.01.24 
(730) SAINT-GOBAIN VIDROS S.A., BR 

Av. Santa Marina, No. 482, 3rd Foor, Săo 
Paulo, Brazilia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
21   - obiecte de uz casnic, ustensile de bucătărie, 

seturi de masă, forme pentru tarte, recipiente 
pentru salată, căni, farfurii, ceşti, ceşti pentru 
desert, platouri, farfurioare, pahare, forme 
pentru bucătărie, seturi de castroane, seturi 
de farfurii, seturi pentru desert, seturi de ca-
fea, seturi de ceai, capace pentru platouri, 
capace pentru veselă, capace pentru forme 
de bucătărie, recipiente pentru unt, vase, re-
cipiente pentru feijoada, supiere, capace pen-
tru castroane, forme pentru pizza, recipiente 
pentru zahăr, găleţi pentru gheaţă, ţevi de uz 
casnic, baze pentru farfurii, cu excepţia pro-
duselor menţionate fabricate din sticlă. 

 

 
 
 
 

(210) 020776 
(220) 2007.03.13 
(730) BIOTEX-COM S.R.L., MD 

Str. Mesager nr. 5/2, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: literele, cifrele, cuvintele, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
33   - ţuică; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.10; 06.19.07; 07.05.10; 19.01.01; 
25.01.15; 27.07.01. 

 
 
 
(210) 020845 
(220) 2007.03.07 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - conducte rigide nemetalice pentru construcţie; 

asfalt, smoală şi bitum; monumente nemeta-
lice. 
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(210) 021032 
(220) 2007.04.10 
(730) SORANEX S.R.L., MD 

Str. Gh. Asachi nr. 71/7, ap. 42, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(9) 
06   - materiale de construcţie metalice; construcţii 

metalice transportabile; cabluri şi sârme meta-
lice neelectrice; lăcătuşărie şi feronerie; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; construc-
ţii nemetalice transportabile. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 27.05.22; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 021054 
(220) 2007.04.12 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - încălţăminte, articole care servesc la acoperi-

rea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 

(210) 021069 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, roşu, 
roşu-închis, roşu-deschis, galben, galben-
închis, portocaliu. 

(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 01.03.10; 01.15.09; 01.15.11; 26.01.05; 
26.04.13; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021076 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg, 
Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "3","COLOMBIA", "SUPRE-
MO", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, verde, 
albastru, albastru-deschis, galben, cafeniu. 

(511) NCL(9) 
30   - cafea provenită din Columbia. 
 

(531) CFE(5) 05.07.01; 06.01.02; 06.06.25; 26.04.17; 
26.11.13; 27.07.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021078 
(220) 2007.04.12 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint- Petersburg, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "3", "ETHIOPIA", "SIDA-
MO", cu excepţia executării grafice deo-sebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben, 
cafeniu, cafeniu-deschis. 

(511) NCL(9) 
30   - cafea provenită din Etiopia, regiunea Sidamo. 
 

(531) CFE(5) 05.07.01; 06.06.01; 07.01.01; 26.04.17; 
26.11.13; 27.07.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021213 
(220) 2007.05.17 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 021219 
(220) 2007.05.17 
(730) AROMA S.A., MD 

Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ţia brandy. 
 

 
 
 
(210) 021227 
(220) 2007.05.11 
(730) ŢEPORDEI Igor, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc 2, ap. 70,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 



M+RCI  MD - BOPI 9/2008   

 75

(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 021278 
(220) 2007.05.22 
(730) RUSSU  Augustin, RO 

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 10 B, 
077190 Voluntari, - Ilfov, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: partea verbală, cu ex-
cepţia "PRIMUS", "AdeTerm" şi executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
01   - răşini artificiale în stare brută, materiale plas-

tice în stare brută; îngrăşăminte pentru sol; 
compoziţii extinctoare; preparate pentru căli-
rea şi sudura metalelor; produse chimice des-
tinate conservării alimentelor; materiale ta-
nante; adezivi economici pentru placări uzua-
le; adezivi pentru placări executate în interior; 
adezivi pentru placări executate în exterior; 

adezivi pentru lipirea plăcilor de polistiren; 
adezivi pentru zidării; 

 

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

 

35   - publicitate privind utilizarea adezivilor; gestiu-
nea afacerilor comerciale, cu excepţia servici-
ilor de intermediere în domeniul informaticii 
privind afacerile, cu excepţia prelucrării auto-
matizate a datelor; administrare comercială; 
lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale; organizarea şi desfăşura-
rea prezentărilor comerciale; vânzări angro şi 
cu amănuntul; comercializarea adezivilor; 
operaţii de export-import; servicii prestate de 
magazine specializate. 

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 07.15.09; 07.15.20; 14.07.23; 
25.01.19; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 021279 
(220) 2007.05.22 
(730) RUSSU Augustin, RO 

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 10 B,  
077190 Voluntari, - Ilfov, România 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 
dreptul exclusiv: partea verbală, cu excepţia 
"PRIMUS" şi executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
01   - răşini artificiale în stare brută, materiale plas-

tice în stare brută; îngrăşăminte pentru sol; 
compoziţii extinctoare; preparate pentru căli-
rea şi sudura metalelor; produse chimice des-
tinate conservării alimentelor; materiale ta-
nante; adezivi economici pentru placări uzua-
le; adezivi pentru placări executate în interior; 
adezivi pentru placări executate în exterior; 
adezivi pentru lipirea plăcilor de polistiren; 
adezivi pentru zidării; 

 

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

 

35   - publicitate privind utilizarea adezivilor; gestiu-
nea afacerilor comerciale, cu excepţia servici-
ilor de intermediere în domeniul informaticii 
privind afacerile, cu excepţia prelucrării auto-
matizate a datelor; administrare comercială; 
lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale; organizarea şi desfăşura-
rea prezentărilor comerciale; vânzări angro şi 
cu amănuntul; comercializarea adezivilor; 
operaţii de export-import; servicii prestate de 
magazine specializate. 

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 07.15.09; 07.15.20; 25.01.19; 
26.01.05; 27.07.01. 

 
 
 
(210) 021280 
(220) 2007.05.22 
(730) RUSSU  Augustin, RO 

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 10 B,  
077190 Voluntari, - Ilfov, România 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 
dreptul exclusiv: partea verbală, cu excepţia 
"PRIMUS" şi executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
01   - răşini artificiale în stare brută, materiale plas-

tice în stare brută; îngrăşăminte pentru sol; 
compoziţii extinctoare; preparate pentru căli-
rea şi sudura metalelor; produse chimice des-
tinate conservării alimentelor; materiale ta-
nante; adezivi economici pentru placări uzua-
le; adezivi pentru placări executate în interior; 
adezivi pentru placări executate în exterior; 
adezivi pentru lipirea plăcilor de polistiren; 
adezivi pentru zidării; 

 

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

 

35   - publicitate privind utilizarea adezivilor; gestiu-
nea afacerilor comerciale, cu excepţia servici-
ilor de intermediere în domeniul informaticii 
privind afacerile, cu excepţia prelucrării auto-
matizate a datelor; administrare comercială; 
lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale; organizarea şi desfăşura-
rea prezentărilor comerciale; vânzări angro şi 
cu amănuntul; comercializarea adezivilor; 
operaţii de export-import; servicii prestate de 
magazine specializate. 
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(531) CFE(5) 02.09.14; 07.15.20; 07.15.22; 14.07.23; 
25.01.19; 26.01.05; 27.07.01. 

 
 
 
(210) 021281 
(220) 2007.05.22 
(730) RUSSU Augustin, RO 

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 10B,  
077190 Voluntari, - Ilfov, România 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 
dreptul exclusiv: partea verbală, cu excepţia 
"PRIMUS" şi executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
01   - răşini artificiale în stare brută, materiale plas-

tice în stare brută; îngrăşăminte pentru sol; 
compoziţii extinctoare; preparate pentru căli-
rea şi sudura metalelor; produse chimice des-
tinate conservării alimentelor; materiale ta-
nante; adezivi economici pentru placări uzua-
le; adezivi pentru placări executate în interior; 
adezivi pentru placări executate în exterior; 
adezivi pentru lipirea plăcilor de polistiren; 
adezivi pentru zidării; 

 

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

 

35   - publicitate privind utilizarea adezivilor; gestio-
narea afacerilor comerciale, cu excepţia ser-
viciilor de intermediere în domeniul informati-

cii privind afacerile, cu excepţia prelucrării 
automatizate a datelor; administrare comerci-
ală; lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale; organizarea şi desfăşura-
rea prezentărilor comerciale; vânzări angro şi 
cu amănuntul; comercializarea adezivilor; 
operaţii de export-import; servicii prestate de 
magazine specializate. 

 

(531) CFE(5) 02.01.15; 02.09.14; 07.15.20; 07.15.22; 
14.07.23; 25.01.19; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 021282 
(220) 2007.05.22 
(730) RUSSU  Augustin, RO 

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 10B,  
077190 Voluntari, - Ilfov, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: partea verbală, cu ex-
cepţia "PRIMUS" şi executării grafice deose-
bite. 
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(511) NCL(9) 
01   - răşini artificiale în stare brută, materiale plas-

tice în stare brută; îngrăşăminte pentru sol; 
compoziţii extinctoare; preparate pentru căli-
rea şi sudura metalelor; produse chimice des-
tinate conservării alimentelor; materiale ta-
nante; adezivi economici pentru placări uzua-
le; adezivi pentru placări executate în interior; 
adezivi pentru placări executate în exterior; 
adezivi pentru lipirea plăcilor de polistiren; 
adezivi pentru zidării; 

 

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

 

35   - publicitate privind utilizarea adezivilor; gestiu-
nea afacerilor comerciale, cu excepţia servici-
ilor de intermediere în domeniul informaticii 
privind afacerile, cu excepţia prelucrării auto-
matizate a datelor; administrare comercială; 
lucrări de birou; organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale; organizarea şi desfăşura-
rea prezentărilor comerciale; vânzări angro şi 
cu amănuntul; comercializarea adezivilor; 
operaţii de export-import; servicii prestate de 
magazine specializate. 

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 07.15.20; 07.15.22; 20.01.01; 
20.01.05; 25.01.19; 27.05.24. 

 
 
 
(210) 021291 
(220) 2007.05.24 
(730) Moldagroproduct S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

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

 

05   - produse 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; 

 

29   - fructe şi legume conservate şi congelate; je-
leuri, dulceţuri, compoturi; caşcavaluri; 

 

30   - înlocuitori de cafea; produse de patiserie şi 
cofetărie; miere; 

 

32   - limonadă; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători, chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 021309 
(220) 2007.05.28 
(730) FEODORA S.R.L., MD 

Str. Decebal nr. 17, MD-3600, Ungheni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: elementele verbale, cu 
excepţia "Feodora" şi executării grafice deo-
sebite. 

(511) NCL(9) 
32   - bere blondă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 05.11.15; 06.07.01; 07.01.12; 25.01.06; 
26.03.01; 26.03.18. 
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(210) 021379 
(220) 2007.06.18 
(730) COLISEUM PALACE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(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, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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; 

 

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 necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărire, de măsurare, de semna-
lizare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcula-
toare; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artifi-
ciali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

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; 
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17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşa-
re şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

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

 

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; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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

 

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

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - articole pentru fumători; chibrituri; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

43   - servicii de cazare temporară, cu excepţia ho-
telurilor; 

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 05.13.01; 05.13.04; 05.13.08. 
 
 
 
(210) 021412 
(220) 2007.06.18 
(730) BALEA Vitalie, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 29, bloc 1, ap. 44, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ. 

 

 
 
 
(210) 021415 
(220) 2007.06.18 
(730) Ultimate Nutrition, Inc., US 

21 Hyde Road, Farmington,  
Connecticut, 06032, Statele Unite ale  
Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - vitamine şi suplimente alimentare nutritive. 
 

 
 
 
(210) 021437 
(220) 2007.06.20 
(730) PALAMARCIUC Ghenadie, MD 

Str. Igor Vieru nr. 13, ap. 31, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume congelate; jeleuri, 
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021470 
(220) 2007.06.28 
(730) MONOPRIX S.R.L., RO 

Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 24, Brăila, 
România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PIZZERIA", "ITALIA", 
"FRANCIZA", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu, galben-deschis, 
galben-închis, verde, alb. 

 

(511) NCL(9) 
29   - preparate din carne, peşte, păsări, vânat; ex-

tracte din carne, fructe şi legume conservate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
lapte şi produse lactate, toate produsele enu-
merate sunt preparate de specialişti din Italia, 
conform reţetelor şi cu ingrediente din Italia, 
folosindu-se tehnologie importată din Italia; 

 

30   - preparate făcute din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, în special pizza, toate 
produsele enumerate sunt preparate de spe-
cialişti din Italia, conform reţetelor şi cu ingre-
diente din Italia, folosindu-se tehnologie im-
portată din Italia; 

 

32   - băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor 
răcoritoare: în special băuturi naturale instant 
din fructe şi legume proaspete, toate produse-
le enumerate sunt preparate de specialişti din 
Italia, conform reţetelor şi cu ingrediente din 
Italia, folosindu-se tehnologie importată din 
Italia; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică de toate tipurile; 
servicii de cazare publică, toate serviciile 
enumerate prestate de specialişti din Italia, 
folosindu-se tehnologie importată din Italia. 

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 25.03.01; 25.03.03; 26.01.04; 
27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021510 
(220) 2007.07.27 
(730) TOMAŞ Galina, MD 

Bd. Decebal nr. 72, bloc 5, ap. 21, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
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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, co-
mercializarea produselor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 26.01.05; 
26.11.21. 

 
 
 
(210) 021528 
(220) 2007.07.13 
(730) VB MEDIA-SERVICE S.R.L., societate co-

mercială, MD 
Calea Ieşilor nr. 51/2, ap. 9, MD-2069,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri, alb. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.05; 26.03.18; 26.03.23; 
27.05.22; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 021553 
(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)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi  
culturale. 

 

 
 
 
(210) 021579 
(220) 2007.07.19 
(730) OOO "Nauchno-proizvodstvennaya phar-

macevticheskaya companya "AIM", UA 
ul. Harkovskih diviziy, 20, Harcov, 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 (medicale), ierburi curative; poţi-
uni; infuzii pentru scopuri medicinale; siropuri 
pentru scopuri farmaceutice; pastile pentru 
scopuri farmaceutice; ceaiuri de ierburi pentru 
scopuri medicinale; toate cele sus-menţio-
nate, cu excepţia produselor medicamentoase 
destinate tratamentului ulcerului stomacal şi 
duodenal, gastritelor cronice hiperacide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 021590 
(220) 2007.07.19 
(730) ZOLOTKO Natalia, MD 

Str. Botanica Veche nr. 8, MD-2062,  
Chişinău, 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) 021612 
(220) 2007.07.25 
(730) TÎMCOV Vitali, MD 

Str-la Hrusca nr. 1A, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - parfumerie, uleiuri esenţiale, 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, 

 

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

 

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 mobilelor); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte cla-
se); caractere tipografice; clişee; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; bureţi metalici; perii 
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru 
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei, 
cu excepţia cârpelor îmbibate cu soluţii de 
spălare, de curăţare, de ras, materialelor auxi-
liare pentru spălare şi materialelor odorante 
utilizate pentru uscare, cârpelor neîmbibate 
cu soluţii; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, 
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.19; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021659 
(220) 2007.08.09 
(730) XENON S.R.L., MD 

Str. Bucureşti nr. 36a, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, cu excepţia îmbrăcămintei 

sportive, şi anume a articolelor din tricotaj, 
jachetelor de baie, halatelor de baie, costu-
melor de plajă, izmenelor de baie, pantalonilor 
şi chiloţilor de călărie, cămăşilor de sport, 
pantalonilor şi chiloţilor de sport, hanoracelor, 
pantalonilor pentru schiori, pantalonilor speci-
ali pentru schiori, îmbrăcămintei pentru schiori 
folosită după exerciţii, mănuşilor; încălţăminte, 
cu excepţia pantofilor de plajă, ghetelor pen-
tru zăpadă, pantofilor de tenis, pantofilor de 
baie, de sport şi de gimnastică, încălţămintei 
pentru schiori, încălţămintei pentru hochei pe 
gheaţă; articole de acoperit capul, cu excepţia 
bonetelor de sport, caschetelor pentru schiori; 
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35   - gestionarea afacerilor comerciale, administra-
re comercială, toate sus-menţionate, cu ex-
cepţia organizării expoziţiilor pentru scopuri 
comerciale şi publicitare, relaţiilor cu publicul, 
oferirii informaţiei comerciale privind produse-
le, compilării bazelor de date, actualizării ba-
zelor de date; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 021730 
(220) 2007.08.15 
(730) International Business Company "Nutritek 

International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ВКУС". 
(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; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021743 
(220) 2007.08.21 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlărie; recipiente din sticlă sau din alte ma-

teriale pentru îmbutelierea produselor alimen-
tare lichide; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi al-
coolice; servicii prestate de magazine specia-
lizate. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 021744 
(220) 2007.08.21 
(730) ÎM EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlărie; recipiente din sticlă sau din alte ma-

teriale pentru îmbutelierea produselor alimen-
tare lichide; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări an-
gro şi cu amănuntul; operaţii de export-import; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi al-
coolice; servicii prestate de magazine specia-
lizate. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22; 19.07.23. 
 
 
 
(210) 021842 
(220) 2007.09.05 
(730) TINA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Bucureşti nr. 108, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii, cu excepţia informaţiei 
privind reparaţia şi deservirea calculatoarelor; 
servicii de instalaţii. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 021863 
(220) 2007.09.04 
(730) TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA, JP 

Shinjuku MAYNDS Tower, 2-1-1 Yoyogi  
Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MICRO". 
(511) NCL(9) 
09   - aparate pentru înregistrarea, transmisia sau 

reproducerea sunetului şi imaginilor, purtătoa-
re magnetice de date, discuri de înregistrare; 
echipament şi calculatoare pentru procesarea 
datelor; software de calculatoare; hardware 
de calculatoare; software de calculatoare pen-
tru protecţia datelor; software de calculatoare 
antivirus; software de ecranare a codurilor şi 
conţinutului dăunător; software firewall; soft-
ware pentru monitoringul, filtrarea şi modifica-
rea mesajelor, fişierelor, programelor şi date-
lor extrase sau recepţionate de la reţelele de 
calculatoare şi de legătură; software de calcu-
latoare pentru utilizare în scanarea, depista-
rea, izolarea şi eliminarea viruşilor, "viermilor", 
"cailor troieni", spyware, adware, malware şi 
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datelor şi programelor neautorizate pe calcu-
latoare şi dispozitive electronice; software de 
calculatoare pentru utilizare în reparaţia dete-
riorărilor provocate de viruşi, "caii troieni", 
spyware, adware, malware şi date şi progra-
me neautorizate pe calculatoare şi dispozitive 
electronice; software de calculatoare pentru 
securitatea reţelelor şi managementul reţele-
lor; software de calculatoare pentru asigura-
rea protecţiei reţelelor de calculatoare cu le-
gătură fără fir; software de calculatoare anti-
spam, anti-fraude, şi anti-phishing; software 
de calculatoare pentru aplicarea regulilor cu 
privire la conţinutul poştei electronice, trans-
miterea instantanee a mesajelor şi coeficien-
tul de încărcare de pe web; software de calcu-
latoare utility; update-uri electronice de sof-
tware, şi anume software de calculatoare în-
cărcabile şi fişiere de date asociate pentru 
reînnoirea software de calculatoare în dome-
niul securităţii calculatoarelor şi reţelelor furni-
zate prin reţele de calculatoare şi de legătură; 
dispozitive de securitate pentru reţelele de 
calculatoare; 

 

42   - designul şi elaborarea hardware şi software 
de calculatoare; servicii în domeniul calcula-
toarelor, şi anume scanare, depistare, izolare 
şi eliminare în regim on-line a viruşilor, "vier-
milor", "cailor troieni", spyware, adware, mal-
ware şi datelor şi programelor neautorizate pe 
calculatoare şi dispozitive electronice; furniza-
rea pentru utilizare temporară a software ne-
încărcabile pentru scanarea, depistarea, izo-
larea şi eliminarea viruşilor, "viermilor", "cailor 
troieni", spyware, adware, malware şi datelor 
şi programelor neautorizate pe calculatoare şi 
dispozitive electronice; servicii de protecţie 
contra viruşilor de calculator; furnizarea baze-
lor de date în regim on-line în domeniul sof-
tware de calculatoare, securităţii calculatoare-
lor şi datelor şi managementului sistemului de 
calculatoare; furnizarea informaţiei cu privire 
la software de calculatoare, securitatea calcu-
latoarelor şi datelor şi managementul sistemu-
lui de calculatoare prin Internet şi alte reţele 
de calculatoare şi de legătură; furnizarea in-
formaţiei cu privire la viruşi, "viermi", "caii tro-
ieni", spyware, adware, malware şi date şi 
programe neautorizate pe calculatoare şi dis-
pozitive electronice prin Internet şi alte reţele 
de calculatoare şi de legătură; consultaţii teh-
nice în domeniul calculatoarelor, sistemelor 
de calculatoare, software de calculatoare şi 
reţele de calculatoare şi de legătură; servicii 
de asistenţă tehnică, şi anume localizarea 
defecţiunilor hardware şi software de calcula-
toare prin telefon, poştă electronică şi prin 

reţele de calculatoare şi de legătură; progra-
mare pentru calculatoare pentru terţi; filtrarea 
poştei electronice pentru terţi; furnizarea ser-
viciilor de securitate a poştei electronice pen-
tru terţi, şi anume blocarea, respingerea sau 
izolarea spamului şi altor mesaje nedorite şi 
curăţarea mesajelor de viruşi, "cai troieni" şi 
malware; furnizarea serviciilor de reputaţie, şi 
anume informaţii şi baze de date cu privire la 
asociaţia informaţiei de identitate a expedito-
rului cu exploatarea incorectă a reţelei, inclu-
siv expedierea poştei electronice cu spam; 
furnizarea web-siteurilor prin reţele de calcu-
latoare şi de legătură pentru informaţie despre 
şi accesul la reînnoirea software electronic şi 
fişierele de date asociate pentru reînnoirea 
software de calculator în domeniul securităţii 
calculatoarelor şi reţelelor; scanarea şi moni-
toringul sistemelor de calculatoare în scopuri 
de securitate; furnizarea informaţiei în dome-
niul securităţii reţelei globale de calculatoare 
şi reţelei locale, prevenind viruşii de calcula-
tor, programe aplicate de hardware şi softwa-
re de calculatoare în domeniul securităţii; fur-
nizarea sistemelor de management al ame-
ninţărilor securităţii întreprinderii, şi anume 
monitoringul şi urmărirea vulnerabilităţii sis-
temului de securitate şi problemelor în calcu-
latoare, datele din calculator, produsele de 
software şi reţelele de calculatoare; servicii de 
securitate, şi anume servicii de depistare a 
invaziilor, servicii de prevenire a invaziilor, 
servicii de estimare a vulnerabilităţii şi servicii 
în vederea depistării şi înlăturării viruşilor de 
calculator, "viermilor", "cailor troieni", 
spyware, adware, malware şi datelor şi pro-
gramelor neautorizate şi ameninţărilor; 

 

45   - servicii de securitate pentru protecţia proprie-
tăţii şi persoanelor. 

 

 
 
 
(210) 021892 
(220) 2007.09.14 
(730) Asociaţia Presei Auto din Moldova, asocia-

ţie obştească, MD 
Str. Armenească nr. 35, of. 7, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia serviciilor de promovare şi vânzare a 
produselor pentru terţi, inclusiv a serviciilor 
prestate de magazine cu vânzare angro şi cu 
bucata; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; cu excep-
ţia serviciilor referitoare la pneuri; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 021903 
(220) 2007.09.18 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, 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) 021910 
(220) 2007.09.18 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, 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) 021916 
(220) 2007.09.18 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.11.13; 26.11.21; 27.05.01. 
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(210) 021921 
(220) 2007.09.14 
(730) CIUVALSCHI Alexandr, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 2,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.03.01; 18.02.01; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 021930 
(220) 2007.09.17 
(730) Soldex Limited, VG 

P.O. Box 3321, Drake Chambers,  
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 

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

(511) NCL(9) 
29   - arahide, fistici, nuci, alune. 
 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.18; 26.11.13; 27.05.02; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 021932 
(220) 2007.09.18 
(730) S.C. S & H HOLDING S.A.L., LB 

Alashrafie-Al Siufi, Blocul Abdulah Hanna,  
Beirut, Liban 

(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 necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 021955 
(220) 2007.09.20 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe conservate, congelate, uscate şi fierte, 

fructe glasate; marmelade, jeleuri, gemuri; unt 
de cacao; 

 

30   - cacao, produse din cacao; făină şi preparate 
făcute din cereale, produse de patiserie şi 
cofetărie; napolitane; produse de cofetărie 
pentru împodobirea pomului de Crăciun; prăji-
turi; produse de cofetărie pe bază de arahide; 
produse de cofetărie pe bază de migdale; 
caramele; bomboane; bomboane de lemn-
dulce; bomboane de mentă; fursecuri, biscuiţi-
crackere; dropsuri; băuturi din cacao cu lapte; 
băuturi pe bază de ciocolată; băuturi pe bază 
de cacao; pastile (produse de cofetărie); bis-
cuiţi; bomboane fondante (produse de cofetă-
rie); praline; turte dulci; pudră pentru prăjituri; 
cofeturi; torturi; torturi cu fructe şi pomuşoare; 
halva; ciocolată; 

 

35   - comercializarea produselor alimentare şi a 
băuturilor şi promovarea vânzărilor pentru 
terţi, inclusiv servicii în domeniul comerţului 
cu amănuntul şi angro, organizarea iarmaroa-
celor comerciale, vânzări la licitaţie, burse de 
mărfuri; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; bufete, cafene-
le, cofetării, restaurante, restaurante cu auto-
servire; servicii de baruri. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021962 
(220) 2007.09.25 
(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 din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

 

(210) 021964 
(220) 2007.09.21 
(730) NOVEX PRIM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Andrei Doga nr. 28, ap. 12, MD-2024, 
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) 25.05.02; 26.04.06; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 021974 
(220) 2007.09.20 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; tuburi 

rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile, monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 021978 
(220) 2007.09.24 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produs farmaceutic destinat profilaxiei atero-

sclerozei, reducerii riscului dezvoltării infarctu-
lui miocardic, hemoragiei cerebrale, hipertoni-
ei arteriale, tromboflebitei. 

 

 
 
 
(210) 021979 
(220) 2007.09.21 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol,  
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 mobilelor); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte cla-
se); caractere tipografice; clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021981 
(220) 2007.09.24 
(730) GAVLIŢCHI Alexei, MD 

Str. Taşkent nr. 1, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 021983 
(220) 2007.09.24 
(730) Cubist Pharmaceuticals, Inc., US 

65 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, 
Statele Unite ale Americii 

(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) 021986 
(220) 2007.10.04 
(730) VITASANMAX S.R.L., MD 

Str. Mihai Viteazul nr. 21/1, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile 
nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 26.02.03; 26.11.13; 27.05.13. 
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(210) 021991 
(220) 2007.09.26 
(730) TONIŢOI Vadim, MD 

Bd. Moscova nr. 20, bloc 2, ap. 73,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "www", "md". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
 
(210) 021992 
(220) 2007.09.26 
(730) TONIŢOI Vadim, MD 

Bd. Moscova nr. 20, bloc 2, ap. 73,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "INFO", "CART", "SER-
VICE", cu excepţia executării grafice deose-
bite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.17; 25.07.20; 26.01.02. 
 
 
 

(210) 021993 
(220) 2007.09.27 
(730) TONIŢOI Vadim, MD 

Bd. Moscova nr. 20, bloc 2, ap. 73,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.03; 26.03.23; 26.04.04; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 021996 
(220) 2007.09.27 
(730) SAMOILOV Marc, MD 

Str. Armenească nr. 47, ap. 13, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "+". 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 



MD - BOPI 9/2008 TRADEMARKS 
 

 92 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 021997 
(220) 2007.09.26 
(310) 59981/2007 
(320) 2007.09.11 
(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - detergenţi şi preparate pentru albit şi alte 

substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; să-
punuri; toate produsele menţionate cu sau 
fără efect dezinfectant; 

 

05   - dezinfectante. 
 

(531) CFE(5) 01.15.09; 05.05.20; 25.03.15; 26.13.25. 
 
 
 
(210) 022001 
(220) 2007.09.28 
(730) CIULKOVA Anna, MD 

Bd. Traian nr. 13, bloc 1, ap. 50, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

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. 

 

 
 
 
(210) 022013 
(220) 2007.10.09 
(730) FARMINA S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(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; în special 
remedii pentru îngrijirea cavităţii bucale, pre-
parate cosmetice produse după reţete specia-
le pentru copii, bărbaţi şi femei; preparate 
cosmetice destinate îngrijirii complexe a pielii 
feţei, corpului, mâinilor şi părului cu extracte 
din plante, fructe, ierburi curative şi medicina-
le, cu adaosuri naturale active, cu apă mine-
ralizată; 
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05   - produse farmaceutice, parafarmaceutice şi 
veterinare; produse chimice şi produse natu-
rale pentru farmacii, produse igienice pentru 
medicină; substanţe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plomba-
rea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfec-
tante; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide; erbicide; preparate 
pentru îngrijirea pielii, dinţilor, părului cu efect 
curativ şi igienic, sub formă de creme, loţiuni, 
geluri, tincturi, şampoane, şerveţele îmbibate 
cu loţiuni farmaceutice, remedii contra transpi-
raţiei, dezinfectanţi igienici; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de 
birou; administrare, exploatare comercială; 
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, in-
formaţii pentru afaceri, susţinere în comercia-
lizarea produselor farmaceutice, parafarma-
ceutice, de îngrijire şi sănătate, dietetice, or-
topedice, cosmetice şi de parfumerie şi a altor 
produse susceptibile a fi vândute în farmacii; 
import-export; servicii ale reţelelor de magazi-
ne specializate, în special farmacii, recepţio-
narea comenzilor, servicii de vânzare cu 
amănuntul, angro; servicii de publicitate, de 
promovare a produselor sus-numite, organi-
zarea şi participarea la expoziţii şi târguri în 
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu 
publicul, distribuirea eşantioanelor, demon-
strare şi etalare de produse; 

 

44   - servicii medicale, servicii veterinare, de îngriji-
re şi frumuseţe, prestarea serviciilor de con-
sultanţă în domeniul farmaceutic, de îngrijire a 
sănătăţii, consultanţă aferentă produselor 
farmaceutice, preparării, distribuirii şi livrării 
produselor farmaceutice, parafarmaceutice, 
de îngrijire şi sănătate, dietetice, ortopedice, 
cosmetice şi de parfumerie şi a altor produse 
susceptibile a fi vândute prin reţea de farmacii. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022015 
(220) 2007.10.10 
(730) ARMONIE-LUX S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 20, MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

(511) NCL(9) 
03   - preparate cosmetice; săpunuri; parfumerie, 

uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice pentru medicină; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.20; 26.04.06; 27.07.23; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 022018 
(220) 2007.10.11 
(730) LPP Spolka Akcyjna, PL 

ul. Lakowa 39/44, 80-769, Gdansk, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, inclusiv lenjerie de corp; încăl-

ţăminte, articole care servesc la acoperirea 
capului; 

 

26   - nasturi; închizători pentru curele; capse; or-
namente pentru păr; ecusoane; galanterie; 
încheietori pentru haine; 

 

35   - comercializarea cu amănuntul şi angro a îm-
brăcămintei, lenjeriei de corp, încălţămintei şi 
articolelor de galanterie. 

 

 
 
 
(210) 022030 
(220) 2007.10.01 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun de rulat 
propriile ţigări, tutun de pipă, tutun de meste-
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cat, tutun de prizat, kretek; înlocuitori de tutun 
(nu pentru uz medical); articole pentru fumă-
tori, inclusiv hârtie şi muştiucuri (tubes) pentru 
ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii de tutun, 
portţigarete şi scrumiere nu din metale pre-
ţioase, aliajele lor sau placate cu acestea; 
pipe, aparate de buzunar pentru rularea  ţiga-
retelor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 022033 
(220) 2007.10.03 
(730) GTx, Inc., US 

3 N. Dunlap Street, 3rd floor, Memphis,  
TN 38163, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice şi compuşi pentru 

tratamentul leziunilor precanceroase ale pros-
tatei în scopul prevenirii cancerului şi preveni-
rii tratamentului cancerului de prostată, pre-
cum şi preparate farmaceutice pentru trata-
mentul efectelor adverse declanşate în tera-
pia cancerului de prostată. 

 

 
 
 
(210) 022034 
(220) 2007.10.04 
(730) BASARAB Igor, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
 
(210) 022037 
(220) 2007.10.04 
(730) R&A Bailey & Co, IE 

Nangor House, Western Estate, Dublin 12,  
Irlanda 

 

(540)  
 
 

 
 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

 
 
 
(210) 022038 
(220) 2007.10.04 
(730) Cisco Technology, Inc., US 

170 West Tasman Drive, San Jose,  
California 95134 , Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - dispozitive electronice de comunicare, şi 

anume asistenţi digitali personali, pagere şi 
telefoane mobile; dispozitive de comunicare 
fără fir, şi anume hardware şi software pentru 
reţeaua locală (LAN) fără fir pentru transmite-
rea vocii, datelor, audio şi video; software de 
prelucrare a apelurilor pentru transmiterea 
datelor, video şi traficului vocal; materiale de 
instruire descărcabile, şi anume manuale, 
ghiduri, materiale de testare şi reviste în do-
meniile comunicaţiilor prin reţea şi administră-
rii, operării şi folosirii reţelelor locale, generale 
şi globale şi sistemelor de televiziune prin 
cablu; televizoare; sisteme stereo; DVD 
playere; CD playere; dispozitive electronice 
de consum; routere; gateway-uri; comutatoa-
re; expandoare de diapazon pentru acces la 
reţea; camere video pentru Internet; print ser-
vere; terminale de comunicaţii ce conţin har-
dware şi/sau software de calculatoare pentru 
comunicarea şi/sau transmiterea semnalelor 
video, audio, de date, de jocuri video şi tele-
fonice; dispozitive de stocare pentru reţea 
compuse din hardware şi/sau software de 
calculatoare; interfeţe pentru interconexiunea 
calculatoarelor, proiectoarelor, sistemelor ste-
reo, consolelor de jocuri, dispozitivelor elec-
trocasnice şi/sau altor dispozitive electronice; 
dispozitive pentru înregistrarea, organizarea, 
transmiterea şi ascultarea fişierelor audio; 
hardware de calculatoare; cartele de interfaţă 
pentru reţea; cabluri pentru reţea; adaptoare 
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pentru reţele de calculatoare; servere; har-
dware de calculatoare cu funcţii de asigurare 
a securităţii reţelei, dotate cu firewall-uri, po-
sibilitate de codificare a datelor şi/sau inter-
operabilitate cu protocoalele de securitate a 
reţelei; software şi hardware de calculatoare 
pentru expedierea, stocarea, administrarea, 
integrarea şi accesarea mesajelor textuale şi 
vocale prin telefon, poştă electronică, pagere, 
asistenţi digitali personali şi reţele de calcula-
toare interne şi globale; dispozitive digitale de 
înregistrare video; set-top box-uri; dispozitive 
pentru televiziunea prin cablu; hardware şi 
software destinate folosirii în sistemele de 
televiziune prin cablu, sistemele de distribuţie 
a informaţiei şi sistemele de comunicaţii; 

 

16   - cărţi şi manuale referitoare la interconexiu-
nea, administrarea şi operarea reţelelor locale 
şi generale; manuale în domeniul calculatoa-
relor pentru organizarea reţelelor de calcula-
toare; materiale de instruire imprimate, şi 
anume cărţi, manuale, ghiduri, materiale de 
testare şi reviste în domeniile comunicaţiilor 
prin reţea, administrării, operării şi folosirii 
reţelelor locale, generale şi globale şi siste-
melor de televiziune prin cablu; manuale teh-
nice; materiale pentru ambalare; etichete; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; servicii prestate 
on-line, şi anume oferirea informaţiei prin reţe-
lele de calculatoare locale şi globale în dome-
niul telecomunicaţiilor şi telefoniei; difuziune 
de programe televizate şi radio prin reţelele 
de calculatoare; prestarea serviciilor de confe-
rinţe telefonice; prestarea serviciilor de confe-
rinţe video; servicii referitoare la mesageria 
vocală electronică, şi anume înregistrarea şi 
transmiterea subsecventă a mesajelor vocale; 
prestarea serviciilor de telecomunicaţii, şi 
anume servicii de conferinţe web; servicii în 
domeniul telefoniei; 

 

41   - servicii prestate on-line, şi anume oferirea 
informaţiei prin reţele de calculatoare în do-
meniul organizării reţelelor de calculatoare; 

 

42   - serviciile furnizorilor de aplicaţii (ASP), şi 
anume găzduirea aplicaţiilor software ale terţi-
lor; servicii de consultanţă în domeniul calcu-
latoarelor; designul reţelelor de calculatoare 
pentru terţi; servicii prestate on-line, şi anume 
oferirea informaţiei prin reţele de calculatoare 
în domeniile reţelelor de calculatoare, siste-
melor de calculatoare, sistemelor de televizi-
une prin cablu, comerţului on-line, consultan-
ţei şi cercetărilor tehnice, designului sisteme-
lor; serviciile furnizorilor de aplicaţii (ASP) 
referitoare la software în domeniile conferinţe-
lor audio, mesageriei electronice, colaborării 

în domeniul documentaţiei, conferinţelor video 
şi prelucrării semnalelor vocale şi apelurilor; 
consultanţă în domeniul calculatoarelor; ser-
vicii prestate on-line, şi anume oferirea infor-
maţiei prin reţelele de calculatoare în dome-
niul securităţii calculatoarelor şi reţelelor; 
monitoringul sistemelor de calculatoare şi 
reţelelor de calculatoare în scopuri de securi-
tate. 

 

 
 
 
(210) 022041 
(220) 2007.10.09 
(730) SAVOR-PAPIR S.R.L., MD 

Str. A. Suvorov nr. 119, ap. 55, MD-3200, 
Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022045 
(220) 2007.10.09 
(730) DUCTIL S.A., RO 

Aleea Industriilor nr. 1, 120068 Buzău,  
România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru pantone 286, 

verde pantone 368. 
(511) NCL(9) 
09   - electrozi pentru sudare; 
 

35   - gestiunea afacerilor comerciale în domeniul 
electrozilor pentru sudare. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 022047 
(220) 2007.10.19 
(730) INAP-M S.R.L., MD 

Str. Vinzavodskaia nr. 14, MD-3805, Comrat, 
UTAG, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 
 
 
(210) 022049 
(220) 2007.10.11 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, Edineţ, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

 
 
 
(210) 022050 
(220) 2007.10.12 
(730) CUPOLELE DE AUR S.R.L., societate co-

mercială, MD 
Str. Bucureşti nr. 119, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu-închis, cafeniu-

deschis, auriu. 
(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 necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; toa-
te serviciile sus-menţionate, cu excepţia ser-
viciilor de comercializare cu amănuntul; 

 

37   - construcţii; reparaţii, cu excepţia informaţiei 
din domeniul reparaţiilor, reparaţiei pompelor 
şi echipamentului electric, întreţinerii vehicule-
lor, curăţirii vehiculelor; servicii de instalaţii, cu 
excepţia instalării echipamentului electric. 

 

(531) CFE(5) 07.01.03; 28.05.00; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022053 
(220) 2007.10.16 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(9) 
21   - sticlărie; recipiente din sticlă sau din alte ma-

teriale pentru îmbutelierea produselor alimen-
tare lichide; 

 

32   - bere, ape minerale gazoase sau negazoase; 
apă de masă; apă tonică; limonada; bere de 
ghimbir; 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; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.12; 26.04.07; 26.04.10; 27.05.21. 
 
 
 
 
 
 

(210) 022059 
(220) 2007.10.11 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD 

Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019, Chişinău,  
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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
 
(210) 022069 
(220) 2007.10.10 
(730) TELEMAR S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 21/1, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, al-

bastru-deschis. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 01.15.24; 03.09.04; 03.09.11; 29.01.13. 
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(210) 022070 
(220) 2007.10.10 
(730) Google Inc., US 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "B", "Blogger", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
41   - servicii de publicare electronică. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022072 
(220) 2007.10.10 
(730) Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 

Str. Ostafa nr. 7, MD-3100, Bălţi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 
 
 
(210) 022074 
(220) 2007.10.10 
(730) ARMONIE-LUX S.R.L., MD 

Str. Igor Vieru nr. 20, MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

(511) NCL(9) 
03   - preparate cosmetice; săpunuri; parfumerie, 

uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice pentru medicină; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022078 
(220) 2007.10.16 
(730) NIAVITA S.R.L., MD 

Str. Ion Pelivan nr. 18, MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TAPETELOR". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

 
 
 
(210) 022079 
(220) 2007.10.16 
(730) NIAVITA S.R.L., MD 

Str. Ion Pelivan nr. 18, MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ОБОЕВ". 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 022086 
(220) 2007.10.11 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, Edineţ, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

 
 
 
(210) 022087 
(220) 2007.10.11 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. 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) 022089 
(220) 2007.10.11 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite 
ale Americii 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, filtre pentru 

ţigări, articole pentru fumători; brichete şi chi-
brituri. 

 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.03; 26.04.04; 26.11.21; 
27.05.22. 

 
 
 
(210) 022092 
(220) 2007.10.11 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD 

Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 022103 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establi- 
           shment, LI 

Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ГУРАЛЬНЯ", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu de nuanţe variate, 
negru. 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi cu ridicata a bău-
turilor alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 03.07.04; 03.07.19; 05.13.08; 19.07.02; 
28.05.00; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 022104 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establi- 
            shment, LI 

Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Stadtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, verde, cafeniu, gal-

ben, negru. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.03.20; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022105 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establi- 
           shment, LI 

Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
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(591) Culori revendicate: bordo, de muştar, roşu, 
verde. 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.09; 05.07.23; 26.11.12; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 022106 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establi- 
           shment, LI 

Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu de nuanţe variate, 

verde de nuanţe variate, alb. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.09.15; 05.09.23; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022107 
(220) 2007.10.12 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establi- 
           shment, LI 

Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu de nuanţe variate, 

verde de nuanţe variate, alb, galben de nu-
anţe variate. 

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

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
portul şi exportul băuturilor alcoolice; servicii 
de vânzări cu amănuntul şi angro a băuturilor 
alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 03.13.05; 05.09.15; 05.09.23; 25.07.05; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 022108 
(220) 2007.10.12 
(730) Ministerul Economiei şi Comerţului al  

Republicii Moldova, MD 
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,  
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: roşu, galben, galben-
închis, verde de diferite nuanţe, albastru-
închis, oranj, bordo. 

(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, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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; 

 

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 necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de 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; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artifi-
ciali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

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

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 
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15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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; 

 

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

 

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; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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

 

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

 

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

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.13; 25.07.01; 26.04.03; 
26.07.25; 29.01.15. 
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(210) 022112 
(220) 2007.10.15 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun, 

incluzând ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun de 
rulat propriile ţigări, tutun de pipă, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; înlocuitori de 
tutun (nu pentru uz medical); articole pentru 
fumători, incluzând hârtie şi muştiucuri (tubes) 
pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete, cutii de 
tutun, portţigarete şi scrumiere nu din metale 
preţioase, aliajele lor sau placate cu acestea; 
pipe, aparate de buzunar pentru rularea ţiga-
retelor, brichete; chibrituri. 

 

 
 
 
(210) 022115 
(220) 2007.10.15 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "Kom-

paniya "Arnest", RU 
357107, Stavropolsky Krai,  
g. Nevinnomyssk-7, ul. Kombinatskaya, 6, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - substanţe abrazive; ambră (parfumerie); pre-

parate de detartrare de uz casnic; preparate 
antistatice de uz casnic; sprayuri pentru îm-
prospătarea respiraţiei; tuburi cu aer sub pre-
siune pentru curăţenie şi eliminarea prafului; 
pietre pentru bărbierit (antiseptice); pietre de 
lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu şmirghel; 
hârtie de lustruit; vaselină de uz cosmetic; 
vată de uz cosmetic; beţişoare cu vată de uz 
cosmetic; substanţe aromatice (uleiuri esenţi-
ale); substanţe aromatice pentru produse din 
aluat de cozonac (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru băuturi (uleiuri esenţiale); 
substanţe aromatice pentru parfumarea lenje-
riei; apă aromatică; apă de javel; apă de la-
vandă; apă de toaletă; ceară pentru lenjerie; 

ceară pentru podele; ceară antiderapantă 
pentru podele; ceară pentru mustăţi; ceară de 
croitorie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie şi de încălţămin-
te; heliotropină; gel pentru înălbirea dinţilor; 
geraniol; farduri; dezodorizante de uz perso-
nal; lemn aromatic; parfum; lichide antidera-
pante pentru podele; lichide pentru curăţarea 
geamurilor şi parbrizelor; grăsime de uz cos-
metic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; par-
fumerie; ornamente de copiat decorative de 
uz cosmetic; iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (material abraziv); ala-
un de aluminiu (antiseptice); diatomit de lus-
truit; adezive pentru fixarea genelor false; 
adezive pentru fixarea părului fals; scoarţă de 
clocotici pentru spălare; corindon (abraziv); 
coloranţi pentru lenjerie; vopsele pentru barbă 
şi mustăţi; coloranţi pentru apă în toaletă; 
vopsele cosmetice; amidon (apret); creme 
cosmetice; creme cosmetice pentru albit; 
creme, ceară pentru piele; crocus (material 
abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; lacuri 
pentru unghii; loţiuni pentru bărbierit; loţiuni 
pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; măşti cos-
metice; uleiuri pentru parfumuri şi substanţe 
aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri de toale-
tă; uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 
produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de tere-
bentină pentru degresare; adezivi de uz cos-
metic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de toa-
letă; mosc (parfumerie); săpunuri; săpunuri 
dezinfectante; săpunuri dezodorizante; săpu-
nuri pentru bărbierit; săpunuri pentru avivarea 
culorilor ale ţesăturilor; săpunuri de toaletă în
bucăţi; săpunuri medicinale; săpunuri împotri-
va transpiraţiei; săpunuri împotriva transpira-
ţiei picioarelor; săpun de migdal; mentă pen-
tru parfumerie; seturi cosmetice; emeri; unghii 
false; apă de colonie; baze pentru parfum de 
flori; beţişoare de tămâie; paste de lustruit; 
paste pentru curele pentru ascuţit brice; pro-
duse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; rujuri de buze; po-
mădă de uz cosmetic; produse pentru bărbie-
rit; produse cosmetice pentru baie; produse 
de toaletă; preparate pentru ondularea păru-
lui; produse pentru înmuierea lenjeriei; produ-
se pentru ascuţirea instrumentelor; produse 
pentru netezirea (apretarea) ţesăturilor; pro-
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duse pentru albirea pielii; produse pentru poli-
zarea protezelor dentare; produse de lustruit; 
produse pentru clătirea gurii (cu excepţia ce-
lor de uz medicinal); produse cosmetice pen-
tru slăbire; produse pentru lustruirea lenjeriei; 
emoliente pentru lenjerie la spălare; produse 
pentru spălare; produse pentru curăţare usca-
tă; produse de demachiere; produse pentru 
scoatere vopselei; produse pentru scoatere 
lacurilor; produse pentru scoaterea cerii pen-
tru podele; produse pentru scoatere ruginii; 
produse pentru îngrijirea unghiilor; produse de 
curăţat; produse pentru curăţarea protezelor 
dentare; produse pentru curăţarea tapetelor; 
produse pentru curăţarea ţevilor de scurgere; 
produse chimice de uz casnic pentru avivarea 
culorilor la spălarea lenjeriei; pudră de machi-
at; diamantin (abraziv); soluţii pentru degresa-
re; gene false; şerveţele impregnate cu loţiuni 
cosmetice; safrol; terebentină pentru degresa-
re; amestecuri aromatice din flori şi ierburi; 
sodă de albit; sodă pentru spălare, curăţare; 
săruri pentru baie (cu excepţia celor de uz 
medicinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare cu sub-
stanţe aromatice; amoniac (utilizat ca deter-
gent); substanţe astringente de uz cosmetic; 
produse cosmetice pentru sprâncene; produ-
se pentru scoaterea petelor; produse de ma-
chiat; produse cosmetice pentru bronzat; pro-
duse pentru vopsirea părului; neutralizanţi 
pentru ondularea părului; preparate pentru 
lustruirea frunzelor de plante; produse cosme-
tice pentru gene; depilatoare; produse cosme-
tice pentru îngrijirea pielii; creme pentru încăl-
ţăminte; produse cosmetice; produse cosme-
tice pentru animale; produse cosmetice pen-
tru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medical); degresanţi ( cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; produ-
se de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); cârpe pen-
tru curăţare impregnate cu detergenţi; şam-
poane; şampoane pentru spălarea animalelor 
domestice; glaspapir; leşie de sodă; extracte 
de flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă 
de badian; esenţă de mentă (ulei esenţial). 

 

 
 
 
(210) 022117 
(220) 2007.10.15 
(730) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstven-

nostyu "MEZON GRIZ" (Limited Liability 
Company), RU 

35/98, ul. Esperanto, Kazan, 420059, Repu-
blic of Tatarstan, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - aperitive nealcoolice; băuturi nealcoolice; 

băuturi de fructe; ape; băuturi izotonice; coc-
teiluri nealcoolice; limonade; băuturi de lapte 
de arahide; băuturi pe bază de ser; băuturi de 
lapte de migdale; nectare de fructe cu pulpă; 
lapte de migdale; bere; prafuri pentru pregăti-
rea băuturilor gazoase; sarsaparilla (băutură 
nealcoolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; su-
curi de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pen-
tru fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; extracte de 
fructe nealcoolice; extracte de hamei pentru 
fabricarea berii; esenţe pentru fabricarea bău-
turilor; 

 

33   - băuturi alcoolice; băuturi obţinute prin distila-
re; băuturi alcoolice ce conţin fructe; aperitive; 
arac; brandy; vinuri; vin din tescovină de stru-
guri; whisky; votcă; băuturi amare; gin; diges-
tive; cocteiluri; lichioruri; băutură de miere; 
alcool de mentă; alcool de orez; rom; sake; 
cidru; băuturi alcoolice; extracte alcoolice; 
extracte alcoolice de fructe; esenţe alcoolice. 

 

 
 
 
(210) 022119 
(220) 2007.10.16 
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Dela-

ware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COMPACT". 
(511) NCL(9) 
21   - pudriere şi containere pentru produse cosme-

tice vândute goale. 
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(210) 022122 
(220) 2007.10.17 
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 

410 North Michigan Avenue, Chicago,  
IL 60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie, în special gumă de 

mestecat, gumă de mestecat cu balonaşe, 
bomboane şi caramele de mentă. 

 

 
 
 
(210) 022123 
(220) 2007.10.17 
(730) BAREX ITALIANA S.R.L., IT 

Via Grazia, 11, 40069 ZOLA PREDOSA  
(BOLOGNA), Italia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate cosmetice pentru îngrijirea, condiţi-

onarea şi tratarea părului (nu de uz medical); 
şampoane; creme pentru păr; gel pentru păr; 
vopsele şi coloranţi pentru păr; loţiuni pentru 
păr; preparate cosmetice pentru restabilirea 
părului; spumă pentru baie; parfumerie; uleiuri 
esenţiale; cosmetice; săpunuri. 

 

 
 
 
(210) 022127 
(220) 2007.10.18 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, Edineţ, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice; băuturi şi sucuri de fructe; siropuri şi 
preparate pentru fabricarea băuturilor. 

 

 

(210) 022132 
(220) 2007.10.19 
(730) POPA Igor, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 27, ap. 5A, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor, inclusiv cre-
me pentru îngrijirea pielii. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022133 
(220) 2007.10.19 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,  
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane mobile; software, şi anume progra-

me de calculator înregistrate şi pe circuite de 
memorare fixe, destinate folosirii în dispoziti-
vele de telecomunicaţii şi în calculatoare pen-
tru transmiterea, reproducerea, accesarea, 
căutarea, indexarea şi extragerea muzicii, în 
special cele cu capacităţi electronice ce facili-
tează recunoaşterea muzicii din telefoanele 
mobile şi alte surse externe ce se găseşte şi 
este generată de software de calculatoare din 
telefoane mobile şi calculatoare care afişează 
informaţia despre această muzică pe display-
ul telefoanelor mobile şi al calculatoarelor; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii şi de comunicare a 
datelor; servicii de asistenţă şi consultanţă 
referitoare la telecomunicaţii, Internet, servici-
ile reţelelor intranet şi extranet; servicii referi-
toare la descărcarea de la distanţă a muzicii, 
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jocurilor video, datelor digitale şi software de 
calculatoare; oferirea accesului la reţele de 
calculatoare. 

 

 
 
 
(210) 022136 
(220) 2007.10.19 
(730) ARIVAX PLUS S.R.L., societate comercia-

lă, MD 
Str. Independenţei nr. 32, bloc B, ap. 38,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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 şi 
toate celelalte servicii incluse în clasa 35, 
inclusiv comercializarea produselor; servicii 
prestate de centre comerciale; servicii presta-
te de chioşcuri, servicii prestate de pavilioane; 
servicii prestate de magazine; servicii prestate 
de magazine de firmă; agenţii de import-
export; agenţii de informaţie comercială; 
arenda spaţiilor pentru amplasarea publicităţii; 
expertiză de afaceri; demonstrarea produse-
lor, inclusiv prin reţele de calculatoare; sonda-
je de opinie; studii de piaţă; informaţie de afa-
ceri; informaţie de afaceri oferită prin reţelele 
de calculatoare, inclusiv prin Internet; informa-
ţie statistică; investigaţii de afaceri; cercetări 
de marketing; cercetări de marketing oferite 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin In-
ternet; consultaţii în domeniul organizării şi 
administrării întreprinderii comerciale; consul-
taţii profesionale în domeniul afacerilor; înnoi-
rea materialelor publicitare; organizarea ex-
poziţiilor comerciale sau publicitare; organiza-
rea iarmaroacelor comerciale sau publicitare; 
decorarea vitrinelor; vânzări la licitaţie; vân-
zări la licitaţie prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet; promovarea vânzărilor 
pentru terţi; publicarea textelor publicitare; 
publicitate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; 
distribuirea materialelor publicitare; publicitate 
interactivă în reţelele de calculatoare; publici-

tate prin corespondenţă; publicitate televizată; 
colectarea diverselor produse pentru terţi şi 
amplasarea produselor pentru facilitarea 
examinării şi procurării lor de către consuma-
tori; serviciile modelelor în scopuri publicitare 
şi de promovare a vânzărilor; servicii de apro-
vizionare pentru terţi. 

 

 
 
 
(210) 022139 
(220) 2007.10.22 
(730) COZANENCO Serghei, MD 

Şos. Balcani nr. 4, bloc 3, ap. 45, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PLUS". 
(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, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

 
 



MD - BOPI 9/2008 TRADEMARKS 
 

 108 

(210) 022141 
(220) 2007.10.23 
(730) ENTEH S.A., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SCHNAPPS". 
(511) NCL(9) 
33   - şnaps. 
 

 
 
 
(210) 022143 
(220) 2007.11.05 
(730) DUCA Vasile, MD 

Str. C. Negruzzi nr. 55, MD-3505, Orhei,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022148 
(220) 2007.10.25 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 022149 
(220) 2007.10.25 
(730) PONTI S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
 
(210) 022154 
(220) 2007.10.25 
(730) COZANENCO Serghei, MD 

Şos. Balcani nr. 4, bloc 3, ap. 45, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

(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, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 
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17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile 
nemetalice; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 022158 
(220) 2007.10.24 
(730) BONCOM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Podgorenilor nr. 41, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de distribuire a apei şi instalaţii sani-

tare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.13; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 022159 
(220) 2007.10.23 
(730) SHOW GLUME S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Florilor nr. 28/1, MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COMEDY", "Stand-up 
show", cu excepţia executării grafice deose-
bite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.07.01; 21.03.07; 26.04.18; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022162 
(220) 2007.10.24 
(730) AFRODEZIA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 59, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "econom", "market", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 022165 
(220) 2007.11.02 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
 
 

(210) 022166 
(220) 2007.11.02 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022167 
(220) 2007.11.02 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022168 
(220) 2007.11.02 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
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(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022170 
(220) 2007.10.29 
(730) ANGIOLI COM S.R.L., MD 

Str. Sarmizegetusa nr. 45/1, ap. (of) 70,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GOLDEN", "STYLE". 
(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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022177 
(220) 2007.10.25 
(730) Wm. Wrigley Jr. Company, corporaţie din 

statul Delaware, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago,  
Ilinois 60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie, în special gumă de 

mestecat cu balonaşe, bomboane şi caramele 
de mentă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 022178 
(220) 2007.10.25 
(730) Bristol-Myers Squibb Company, corpora-

ţie din statul Delaware, US 
345 Park Avenue, New York,  
New York 10154, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice pentru tratamentul şi 

prevenirea cancerului. 
 

(531) CFE(5) 21.03.07; 26.01.03; 26.03.23. 
 
 
 
(210) 022179 
(220) 2007.10.26 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 022183 
(220) 2007.10.31 
(730) MAKLER S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 44, MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
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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; 

 

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

 

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

 

 
 
 
(210) 022184 
(220) 2007.10.31 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 

(210) 022192 
(220) 2007.10.30 
(730) ŢURCAN Arcadie, MD 

Str. Miron Costin nr. 29, MD-5202, Drochia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
lucrări de birou, comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 24.01.12; 24.01.15; 24.09.03; 26.11.13. 
 
 
 
(210) 022193 
(220) 2007.10.30 
(310) 2007726260 
(320) 2007.08.27 
(330) RU 
(730) Otcrîtoe akţionernoe obşcestvo 

"Pivovarennoe obedinenie "Krasnîi 
Vostok-Solodovpivo", RU 
Str. Tihoreţkaia 5, or. Kazani 420054,  
Republica Tatarstan, Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-bej, gri-albastru, 

alb, roşu, albastru-închis, galben. 
(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; 05.11.15; 24.01.13; 24.01.18; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 022195 
(220) 2007.11.07 
(730) MARFANGRO S.A., MD 

Str-la Munceşti nr. 3, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.19; 27.05.10. 
 
 
 
(210) 022197 
(220) 2007.10.31 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite 
ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.04; 26.01.05; 26.01.18; 
26.04.14. 

 
 
 
(210) 022200 
(220) 2007.10.31 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022201 
(220) 2007.10.31 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022203 
(220) 2007.10.31 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
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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, co-
mercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022207 
(220) 2007.11.02 
(730) VECTITO-TRANS S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 202, bloc 1, ap. 7,  
MD-2071, 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. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.13; 26.01.13; 
26.01.15; 26.11.08; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 022215 
(220) 2007.11.05 
(730) SENSIBLU S.R.L., societate comercială, 

RO 
Str. Ciobanului nr. 133, Mogoşoaia, judeţul  
Ilfov, România 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, verde, alb. 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri volatile, cosmeti-

ce, loţiuni pentru păr; paste pentru dinţi. 
 

(531) CFE(5) 05.07.09; 05.07.23; 26.04.02; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022216 
(220) 2007.11.06 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., între-

prindere mixtă moldo-română, MD 
Str. Chişinău nr. 94 A, MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Classic", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

(531) CFE(5) 05.07.02; 06.19.09; 25.01.13; 26.01.15; 
27.05.03. 

 
 
 
(210) 022232 
(220) 2007.11.09 
(310) 2007715306 
(320) 2007.05.24 
(330) RU 
(730) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru, violet, roz, 
albastru-deschis. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 09.01.25; 09.03.13; 27.05.13; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022233 
(220) 2007.11.09 
(310) 2007715305 
(320) 2007.05.24 

(330) RU 
(730) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(591) Culori revendicate: alb, verde, galben, albas-
tru-deschis, violet. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 09.01.25; 09.03.13; 27.05.13; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 022235 
(220) 2007.11.12 
(730) High Tech Computer Corporation, TW 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
09   - telefoane mobile; telefoane mobile cu funcţii 

de transmitere a datelor; telefoane video; tele-
foane smart; asistenţi digitali personali; asis-
tenţi digitali personali cu sistem de poziţionare 
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globală; asistenţi digitali personali cu funcţie 
de comunicare fără fir; telefoane VoIP (voice 
over internet protocol); telefoane cu cameră; 
calculatoare tablet; calculatoare slim; calcula-
toare personale ultramobile; căşti, căşti cu 
funcţie de transmitere fără fir, cabluri de sin-
cronizare, furci de telefon, baterii, adaptoare 
de curent alternativ, tocuri de piele pentru 
telefoane mobile sau asistenţi digitali perso-
nali, încărcătoare, huse pentru telefoane mo-
bile, huse pentru asistenţi digitali personali, 
cartele de memorie, încărcătoare pentru tele-
foanele mobile sau asistenţi digitali personali 
folosite în automobile, suporturi pentru tele-
foane mobile sau asistenţi digitali personali 
folosite în automobile, telecomenzi, tastaturi. 

 

(531) CFE(5) 24.15.11; 24.15.21; 26.03.06; 26.03.07. 
 
 
 
(210) 022236 
(220) 2007.11.13 
(730) MUSTEAŢA Alexandru, MD 

Str. Mioriţa nr. 5, bloc 3, ap. 24, MD-2028, 
Chişinău, 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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022237 
(220) 2007.11.13 
(730) MUSTEAŢA Alexandru, MD 

Str. Mioriţa nr. 5, bloc 3, ap. 24, MD-2028, 
Chişinău, 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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

(210) 022239 
(220) 2007.11.12 
(730) Audio Line S.R.L., firmă, MD 

Str. N. Titulescu nr. 34, ap. 33, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - amplificatoare, difuzoare, aparate componen-

te sistemelor stereo, procesoare digitale pen-
tru sunet, equalizere grafice, mixere audio. 

 

 
 
 
(210) 022240 
(220) 2007.11.15 
(730) VESELTIS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. D. Caraciobanu nr. 16/2, MD-2064,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(9) 
43   - închirierea (arendarea) covoarelor, produselor 

pentru acoperirea mobilei, pereţilor şi podele-
lor. 

 

(531) CFE(5) 09.01.21; 09.09.15; 25.07.01; 25.12.25; 
27.05.24. 
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(210) 022242 
(220) 2007.11.15 
(730) VESELTIS S.R.L., societate comercială, MD 

Str. D. Caraciobanu nr. 16/2, MD-2064,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
viciile incluse în această clasă, inclusiv pro-
movarea şi comercializarea produselor, co-
merţul angro şi cu amănuntul, serviciile ma-
gazinelor, operaţii de export-import. 

 

 
 
 
(210) 022244 
(220) 2007.11.16 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

SKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022253 
(220) 2007.11.14 
(730) HOLDMANN HYGIENE SOLUTIONS S.R.L., 

societate comercială, RO 
Bd. C.A. Rosetti nr. 52, Iaşi, România 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "R", "confort", "&", "igie-
na", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.04.02; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 022254 
(220) 2007.11.05 
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 

NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - scutece, şerveţele şi absorbante igienice, ab-

sorbante igienice pentru chiloţi şi tampoane. 
 

 
 
 
(210) 022259 
(220) 2007.11.06 
(730) USCOV Ruslan, MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 73/75, ap. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.05.04; 27.01.12; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 022260 
(220) 2007.11.14 
(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: "INFO", "CELL", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: portocaliu. 
(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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 16.01.01; 26.02.01; 26.11.12; 29.01.01. 
 
 
 
(210) 022262 
(220) 2007.11.14 
(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: "Roaming". 
(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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022265 
(220) 2007.11.14 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
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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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022267 
(220) 2007.11.14 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
(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; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 022268 
(220) 2007.11.13 
(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; 

 

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

 

 
 
 
(210) 022269 
(220) 2007.11.13 
(730) ZINCENKO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "НОВАЯ ЛИНИЯ 
ЦВЕТА". 

(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. 

 

(531) CFE(5) 01.15.01; 26.02.01; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022270 
(220) 2007.11.13 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., între-

prindere mixtă moldo-română, MD 
Str. Chişinău nr. 94 A, MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

(531) CFE(5) 05.07.02; 19.07.01; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 022273 
(220) 2007.11.13 
(730) JITARU Constantin, MD 

Str. M. Sadoveanu nr. 8, bloc 2, ap. 82,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022284 
(220) 2007.11.14 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5, bloc 2, ap. 48,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022285 
(220) 2007.11.14 
(730) PANFIL Eugeniu, MD 

Str. V. Vărzaru nr. 5, bloc 2, ap. 48,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022288 
(220) 2007.11.14 
(730) MIGAI Nadejda, MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Fm". 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
 
(210) 022969 
(220) 2008.02.28 
(730) Deutsche Telekom AG, DE 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - articole de birou (cu excepţia mobilei). 
 

 
 
 
(210) 023411 
(220) 2008.04.25 
(730) LASNIER FREDERIC GUY MAXIME, FR 

Rondonneau, Huisseau Sur Mauves nr. 53, 
45130 LOIRET, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 

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; 

 

35   - lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - activităţi sportive; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea, cu excepţia serviciilor de arhitectu-
ră şi design de interior; servicii de analiză şi 
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea 
calculatoarelor şi a programelor de calculator. 

 

 
 
 
(210) 023594 
(220) 2008.06.05 
(730) PROVASTEH S.R.L., MD 

Str. A. Şciusev nr. 149, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "A", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.15.01; 07.15.22; 26.03.02;   26.03.18; 
27.01.05. 
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(210) 023853 
(220) 2008.07.09 
(730) DEMI-LUNE S.R.L., MD 

Str. Sfatul Ţării nr. 4, MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

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

(511) NCL(9) 
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. 
 

(531) CFE(5) 07.03.25; 13.01.06; 13.01.17; 26.04.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 012024 
(220) 2002.10.22 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, oranj (pantone oranj 

021cvc). 
(511) NCL(8) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.24; 26.01.16; 26.03.23; 27.05.01; 
27.05.24; 28.01.01. 
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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 017903 2005.08.29 16823 2008.08.13 29,30,35 Limited Liability Company "Kernel-

Capital", UA 
4/2008 

2 018397 2005.12.27 16824 2008.08.13 29,30,32,35 COJOCARU Olga, MD 4/2008 
3 018633 2006.01.27 16825 2008.08.13 01,16,17,35 FEDULA Iuri, MD 4/2008 
4 018937 2006.03.09 16826 2008.08.13 20 ERGOLEMN S.R.L., MD 4/2008 
5 019516 2006.06.26 16827 2008.08.13 16,35,38,41,42 ALBU Iurie, MD 4/2008 
6 020149 2006.10.12 16828 2008.08.13 35 BOLŞACOV Dmitrii, MD 4/2008 
7 020155 2006.10.12 16829 2008.08.13 30 BOLŞACOV Dmitrii, MD 4/2008 
8 020183 2006.10.19 16830 2008.08.13 35,41,43 GUMENIUC Oleg, MD 4/2008 
9 020184 2006.10.19 16831 2008.08.13 29,30,35,41,43 GUMENIUC Oleg, MD 4/2008 

10 020216 2006.10.26 16832 2008.08.13 29,30,32 COMVICLI S.R.L., societate 
comercială, MD 

4/2008 

11 020218 2006.10.26 16833 2008.08.13 09,35,37,38 POCHILESAM S.R.L., MD 4/2008 
12 020292 2006.11.14 16834 2008.08.13 09,43 POLICIUC Dmitri, MD 4/2008 
13 020355 2006.11.23 16835 2008.08.14 05 NOVARTIS AG, CH 4/2008 
14 020401 2006.12.01 16836 2008.08.14 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 

Chemical Industry, Joint Stock 
Company, BA 

4/2008 

15 020406 2006.12.01 16837 2008.08.14 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 
Chemical Industry, Joint Stock 
Company, BA 

4/2008 

16 020409 2006.12.01 16838 2008.08.14 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 
Chemical Industry, Joint Stock 
Company, BA 

4/2008 

17 020411 2006.12.01 16839 2008.08.14 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 
Chemical Industry, Joint Stock 
Company, BA 

4/2008 

18 020486 2007.01.05 16840 2008.08.14 01,02,03,04,06,
07,08,14,15,16,
17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,

39,41,43 

ALFA AGIL S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

4/2008 

19 020487 2006.12.19 16841 2008.08.14 07,35 RULTEHCOM S.R.L., MD 4/2008 
20 020515 2007.01.17 16842 2008.08.14 09,16,38,41 ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de 

producţie şi comerţ, MD 
4/2008 

21 020603 2007.02.02 16843 2008.08.14 42 MASTER SYSTEMS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2008 

22 020611 2007.01.26 16844 2008.08.14 29 DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

4/2008 

23 020622 2007.01.25 16845 2008.08.14 25 MANTIMEX S.R.L., societate 
comercială, MD 

4/2008 

24 018849 2006.02.27 16846 2008.08.14 25,35 PONTI S.R.L., MD 4/2008 
25 020627 2007.01.24 16847 2008.08.14 30 BUCURIA S.A., MD 4/2008 
26 020633 2007.01.25 16848 2008.08.14 25 MANTIMEX S.R.L., societate 

comercială, MD 
4/2008 

27 020899 2007.03.21 16849 2008.08.14 05 FLUMED-FARM S.R.L., MD 4/2008 
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28 020911 2007.03.22 16850 2008.08.14 30,35 "The Tea Company N 1" Stock 

Company, RU 
4/2008 

29 020926 2007.03.26 16851 2008.08.14 16 Unicharm Gulf Hygienic Industries 
Ltd., SA 

4/2008 

30 020945 2007.04.06 16852 2008.08.14 05 BIOVETPROTECT-GRUP S.R.L., MD 4/2008 
31 018519 2006.01.13 16853 2008.08.14 09,14,16,28,35,

36,37,38,41,42,
45 

Verizon Trademark Services LLC, 
companie cu răspundere limitată a 
statului Delaware, US 

4/2008 

32 018518 2006.01.13 16854 2008.08.14 09,14,16,28,35,
36,37,38,41,42,

45 

Verizon Trademark Services LLC, 
companie cu răspundere limitată a 
statului Delaware, US 

4/2008 

33 018517 2006.01.13 16855 2008.08.14 09,14,16,28,35,
36,37,38,41,42,

45 

Verizon Trademark Services LLC, 
companie cu răspundere limitată a 
statului Delaware, US 

4/2008 

34 020189 2006.10.20 16856 2008.08.14 30,35 SMIRNOV Alexandr, MD 3/2008 
35 020974 2007.04.02 16857 2008.08.14 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 

Kompaniia "Mai", RU 
3/2008 

36 020975 2007.04.02 16858 2008.08.14 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 
Kompaniia "Mai", RU 

3/2008 

37 020064 2006.09.29 16859 2008.08.14 09,35 Ageoptic S.R.L., MD 9/2007 
38 019696 2006.07.20 16860 2008.08.14 16,36 COLDWELL BANKER LLC, US 10/2007 
39 020682 2007.02.06 16861 2008.08.14 09,16,18,25,28,

38,41 
Viacom International Inc., a 
corporation incorporated pursuant to 
the laws of the State of Delaware, US 

2/2008 

40 020521 2006.12.26 16862 2008.08.14 14,18,25,35 BUDACA Alexandru, MD 12/2007 
41 019695 2006.07.20 16863 2008.08.14 16,36 COLDWELL BANKER LLC, US 8/2007 
42 020956 2007.04.04 16864 2008.08.14 11,35 BONCOM S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
2/2008 

43 020982 2007.04.02 16865 2008.08.14 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 
Kompaniia "Mai", RU 

3/2008 

44 020981 2007.04.02 16866 2008.08.14 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 
Kompaniia "Mai", RU 

3/2008 

45 020977 2007.04.02 16867 2008.08.14 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 
Kompaniia "Mai", RU 

3/2008 

46 020979 2007.04.02 16868 2008.08.15 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 
Kompaniia "Mai", RU 

3/2008 

47 020980 2007.04.02 16869 2008.08.15 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 
Kompaniia "Mai", RU 

3/2008 

48 020972 2007.04.02 16870 2008.08.15 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 
Kompaniia "Mai", RU 

3/2008 

49 021114 2007.04.23 16871 2008.08.15 01,03,05,10,32,
35,44 

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

4/2008 

50 021348 2007.06.08 16872 2008.08.18 17 MAOL-SAN S.R.L., societate 
comercială, MD 

4/2008 

51 021299 2007.05.24 16873 2008.08.18 34 Aktsionerno Droujestvo 
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

4/2008 

52 021298 2007.05.24 16874 2008.08.18 34 Aktsionerno Droujestvo 
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

4/2008 

53 021296 2007.05.24 16875 2008.08.18 35,41,43 VIERU Călin, MD 4/2008 
54 021293 2007.05.24 16876 2008.08.18 03,16,29,32 Moldagroproduct S.R.L., MD 4/2008 
55 021290 2007.05.24 16877 2008.08.18 03,05 UNILEVER N.V., NL 4/2008 
56 021287 2007.05.28 16878 2008.08.18 29 LAOX PRIM S.R.L., MD 4/2008 
57 021285 2007.05.23 16879 2008.08.18 09,38 MOTOROLA, INC., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

4/2008 

58 021284 2007.05.23 16880 2008.08.18 09,38 MOTOROLA, INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

4/2008 

59 021268 2007.05.22 16881 2008.08.18 09,35,37 MOBICEL S.R.L., MD 4/2008 
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60 021217 2007.05.10 16882 2008.08.18 12,35 BURUIAN Svetlana, MD 4/2008 
61 021215 2007.05.21 16883 2008.08.18 35,41 VOLCU Oleg, MD 4/2008 
62 021211 2007.05.08 16884 2008.08.18 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
4/2008 

63 021210 2007.05.08 16885 2008.08.18 03 Mary Kay Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 

4/2008 

64 021204 2007.05.08 16886 2008.08.18 29,30,31 BERNAVSCHI Andrei, MD 4/2008 
65 021221 2007.05.10 16887 2008.08.18 24 BOOMIN ENTERPRISE, KR 4/2008 
66 021243 2007.05.16 16888 2008.08.18 33 Vlaktor Trading Limited, CY 4/2008 
67 021256 2007.05.18 16889 2008.08.18 05 Wyeth, a corporation of the State of 

Delaware, US 
4/2008 

68 021257 2007.05.18 16890 2008.08.18 05 Wyeth, a corporation of the State of 
Delaware, US 

4/2008 

69 021258 2007.05.18 16891 2008.08.18 05 Wyeth, a corporation of the State of 
Delaware, US 

4/2008 

70 021347 2007.06.11 16892 2008.08.18 33 Agrovin Bulboaca S.A., MD 4/2008 
71 021346 2007.06.05 16893 2008.08.18 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 

CH 
4/2008 

72 021344 2007.06.04 16894 2008.08.18 12,35 ŢEPORDEI Igor, MD 4/2008 
73 021340 2007.06.04 16895 2008.08.18 05 NOVARTIS AG, CH 4/2008 
74 021324 2007.05.30 16896 2008.08.18 33 VOLCU Oleg, MD 4/2008 
75 021316 2007.05.29 16897 2008.08.18 01,03,05,10,32,

35,44 
PRODIAFARM S.R.L., societate 
comercială, MD 

4/2008 

76 021310 2007.05.31 16898 2008.08.18 25,35 CEAICOVSCHI Angela, MD 4/2008 
77 021303 2007.05.25 16899 2008.08.18 42 MOTOROLA, INC., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

4/2008 

78 021302 2007.05.25 16900 2008.08.18 09,38 MOTOROLA, INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

4/2008 

79 021300 2007.05.24 16901 2008.08.18 34 Aktsionerno Droujestvo 
"BULGARTABAC HOLDING", BG 

4/2008 

80 021444 2007.06.29 16902 2008.08.18 35,36,39,43 FAITEC-M S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

4/2008 

81 021423 2007.06.20 16903 2008.08.18 31 ZERNOFF S.R.L., societate 
comercială, MD 

4/2008 

82 021420 2007.06.20 16904 2008.08.18 29 ZERNOFF S.R.L., societate 
comercială, MD 

4/2008 

83 021418 2007.06.19 16905 2008.08.19 16,36,42 BENDERSCHI Viorel, MD 4/2008 
84 021401 2007.06.20 16906 2008.08.19 35,43 ŞEL şi C S.R.L., MD 4/2008 
85 021398 2007.06.13 16907 2008.08.19 06 SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL, AR 
4/2008 

86 021394 2007.06.21 16908 2008.08.19 30 TRIBOI Vladislav, MD 4/2008 
87 021391 2007.06.14 16909 2008.08.19 33 ENTEH S.A., MD 4/2008 
88 021378 2007.07.04 16910 2008.08.19 32,35 FEODORA S.R.L., MD 4/2008 
89 015357 2004.07.08 16911 2008.08.19 16,35,39,41,43 VLADĂNMA S.R.L., MD 8/2005 
90 021350 2007.06.06 16912 2008.08.19 32,33 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. a 

corporation organized and existing 
under the laws of Mexico, MX 

4/2008 

91 021289 2007.05.23 16913 2008.08.19 07,08,11 Wahl GmbH, DE 4/2008 
92 021317 2007.05.29 16914 2008.08.19 25 OLGA CEBAN, întreprindere 

individuală, MD 
4/2008 

93 021318 2007.05.29 16915 2008.08.19 25 OLGA CEBAN, întreprindere 
individuală, MD 

4/2008 

94 021322 2007.05.30 16916 2008.08.19 35 MIP METRO Group Intellectual 
Property GmbH & Co. KG, DE 

4/2008 

95 021323 2007.05.30 16917 2008.08.19 35 MIP METRO Group Intellectual 
Property GmbH & Co. KG, DE 

4/2008 



M+RCI  MD - BOPI 9/2008 

 127

1 2 3 4 5 6 7 8 
96 021342 2007.06.04 16918 2008.08.19 05 Obscestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiu "URALSTINOL BIO", 
RU 

4/2008 

97 021355 2007.06.08 16919 2008.08.19 17,19,35,37 Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 
"TechnoNICOL", RU 

4/2008 

98 021406 2007.06.14 16920 2008.08.19 05 BASF Aktiengesellschaft, DE 4/2008 
99 021407 2007.06.14 16921 2008.08.19 05 BASF Aktiengesellschaft, DE 4/2008 

100 017884 2005.10.11 16922 2008.08.19 16,35,38 ZINGAN.COM S.R.L., MD 12/2006 
101 018377 2005.12.30 16923 2008.08.19 16,35,38,41 Centrul Independent de Jurnalism, 

asociaţie obştească, MD 
1/2007 

102 020076 2006.09.27 16924 2008.08.19 30 Pak Gida Üretim ve Pazarlama A.Ş., TR 2/2008 
103 020224 2006.10.24 16925 2008.08.19 05 SCJ EurAFNE Ltd., GB 12/2007 
104 020705 2007.02.16 16926 2008.08.19 09,16,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 2/2008 
105 020952 2007.03.29 16927 2008.08.19 42 ŞILONOSOV Alexandr, MD 4/2008 
106 020985 2007.04.13 16928 2008.08.19 43 OLIVITTA S.R.L., MD 4/2008 
107 020989 2007.04.02 16929 2008.08.19 29 OMISS S.R.L., firmă de producţie şi 

comerţ, MD 
4/2008 

108 020997 2007.04.02 16930 2008.08.19 07,09,11,12,17 Quinton Hazell Automotive Limited, GB 4/2008 
109 021000 2007.04.03 16931 2008.08.19 03,05 SODIC SA (Société Anonyme), CH 4/2008 
110 021001 2007.04.03 16932 2008.08.19 30 "The Tea Company N 1" Stock 

Company, RU 
4/2008 

111 021002 2007.04.03 16933 2008.08.19 30 "The Tea Company N 1" Stock 
Company, RU 

4/2008 

112 021004 2007.04.03 16934 2008.09.19 30 "The Tea Company N 1" Stock 
Company, RU 

4/2008 

113 021007 2007.04.04 16935 2008.08.19 25 PONTI S.R.L., MD 4/2008 
114 021009 2007.04.04 16936 2008.08.19 25 PONTI S.R.L., MD 4/2008 
115 021010 2007.04.04 16937 2008.08.19 25 PONTI S.R.L., MD 4/2008 
116 021011 2007.04.04 16938 2008.08.19 25 PONTI S.R.L., MD 4/2008 
117 021012 2007.04.04 16939 2008.08.19 25 PONTI S.R.L., MD 4/2008 
118 021022 2007.04.05 16940 2008.08.19 30,35 SÂRBU Nicolae, MD 4/2008 
119 021094 2007.04.17 16941 2008.08.19 35,36 BALEA Vitalie, MD 4/2008 
120 021136 2007.04.23 16942 2008.08.19 30 RÎUL VECHI S.R.L., MD 4/2008 
121 021141 2007.04.24 16943 2008.08.19 29 Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd, SG 4/2008 
122 021165 2007.05.22 16944 2008.08.19 03,35 JEX-B S.R.L., societate comercială, MD 4/2008 
123 021169 2007.05.10 16945 2008.08.19 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., MD 4/2008 
124 021170 2007.05.10 16946 2008.08.20 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., MD 4/2008 
125 021171 2007.05.10 16947 2008.08.20 21,33,35 CABIGRUP S.R.L., MD 4/2008 
126 021174 2007.05.07 16948 2008.08.20 35,39 EASEUR HOLDING B.V., NL 4/2008 
127 021175 2007.05.07 16949 2008.08.20 35,39 EASEUR HOLDING B.V., NL 4/2008 
128 021177 2007.05.07 16950 2008.08.20 01,04,31,35,37 EASEUR HOLDING B.V., NL 4/2008 
129 021185 2007.05.02 16951 2008.08.20 32,33 Vlaktor Trading Limited, CY 4/2008 
130 021187 2007.05.02 16952 2008.08.20 32,33 Vlaktor Trading Limited, CY 4/2008 
131 021230 2007.05.11 16953 2008.08.20 09,35,36,37,42 CATERPILLAR INC., US 4/2008 
132 021239 2007.05.15 16954 2008.08.20 05 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD., JP 
4/2008 

133 021240 2007.05.15 16955 2008.08.20 16,17,35 STARUŞ Serghei, MD 4/2008 
134 021248 2007.05.17 16956 2008.08.20 41 Intra Communications, Inc., US 4/2008 
135 021250 2007.05.17 16957 2008.08.20 12,35 ŢEPORDEI Igor, MD 4/2008 
136 021253 2007.05.22 16958 2008.08.20 29 CARMEZ S.A., MD 4/2008 
137 021255 2007.05.18 16959 2008.08.20 05 Wyeth, a corporation of the State of 

Delaware, US 
4/2008 

138 021262 2007.05.04 16960 2008.08.20 19 TACERO S.R.L., MD 4/2008 
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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 R 6039 2017.08.29 09,16,18,25,
28,30,32,38,

41,42 

The Cartoon Network, Inc., US 
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta, 
State of Georgia 30318,  
Statele Unite ale Americii 

7/1998 12/1998 

2 R 6658 2018.07.07 18,25 WOLVERINE WORLD WIDE, INC., US 
9341 Courtland Drive N.E., Rockford, Michigan 
49351, Statele Unite ale Americii 

4/1999 10/1999 

3 R 6709 2018.07.27 33 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mixtă, 
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

5/1999 10/1999 

4 R 6732 2018.08.10 42 Lycos, Inc., corporaţie din statul Virginia, US 
100 Fifth Avenue, Waltham, Massachusetts 
02451, Statele Unite ale Americii 

5/1999 11/1999 

5 R 6758 2018.02.11 33 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mixtă, 
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

6/1999 11/1999 

6 R 6952 2018.10.23 42 Best Western International, Inc., US 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, Statele Unite ale Americii 

8/1999 1/2000 

7 R 7383 2018.02.19 33 VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mixtă, 
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

10/1998 7/2000 

8 R 10046 2018.07.28 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, UTAG, Republica 
Moldova 

9/2003 2/2004 
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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, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 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 cerificates 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 

 

 

 

 
 
 
 



DESIGN  MD - BOPI 9/2008  
 

 

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 2008 0037 
(22) 2008.05.15 
(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) Etichetă, seturi de etichete 

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

1 
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(21)   f 2008 0037 
 

 
2.1 

 

2.2 
 

 
3.1 
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(21)   f 2008 0037 
 

3.2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 05-06; 19-08 
(21) f 2008 0045 
(22) 2008.05.27 
(28) 2 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - roşu, albastru-

închis, albastru-deschis, cafeniu-deschis, alb, 
negru; modelul 2 - bej-deschis, roşu, albastru-
închis, albastru-deschis, alb, negru. 

(71) LAPMOL S.R.L., MD    
Str. Uzinelor nr. 17, MD-2036, Chişinău, 

           Republica Moldova 
(72) IONIŢA Serghei, MD 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Ambalaje pentru brânzică 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0045 
 

 
1 
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(21)   f 2008 0045 
 

 
2 

 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 06-11 
(21) f 2008 0031 
(22) 2008.04.11 
(28) 1 
(71) BIO COUNTRY S.R.L., SOCIETATE  

COMERCIALĂ, MD 
 

Str. Valea Dicescu nr. 100, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 
(72) HOMENCO Ghennadi, MD    
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Învelitoare modulară 
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(21) f 2008 0031 
(55) 
 

 

1.1  1.2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2008 0033 
(22) 2008.04.29 
(31) 2007504834 
(32) 2007.12.28 
(33) RU 
(28) 1 

(71) COMPANY "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg, 
Federaţia Rusă 

(72) KASYANENKO Sergey, RU    
           EVNEVICH Alexander, RU    
           SIDIROVA Olga, RU    
           TSVETKOVA Svetlana, RU    
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Borcan 

 
 

 

   

1.1  1.2  1.3  1.4 
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(21)   f 2008 0033 
 

 

1.5  1.6 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2008 0034 
(22) 2008.04.29 
(31) 2007504834 
(32) 2007.10.30 
(33) RU 
(28) 4 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - alb, negru, 

roşu; modelul 2 - alb, negru, roşu, verde, 
albastru, albastru-deschis, cafeniu; modelul 
3 - alb, negru, roşu, verde, albastru, 

albastru-deschis, galben, cafeniu; modelul 4 - 
alb, negru, roşu, verde, galben, cafeniu. 

(71) COMPANY "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg, 
Federaţia Rusă 

(72) KASYANENKO Sergey, RU    
           EVNEVICH Alexander, RU    
           SIDIROVA Olga, RU    
           TSVETKOVA Svetlana, RU    
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Borcane 

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

 

  

 

 

1.1  1.2  1.3  2.1 
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(21)   f 2008 0034 
 

 

   

2.2  2.3  3.1  3.2 
 

   

3.3  4.1  4.2  4.3 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2008 0036 
(22) 2008.05.15 
(28) 8 
(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) Butelii 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0036 

 

  

 
1  2  3 

   

 
4  5.1  5.2  6 
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(21)   f 2008 0036 
 

 

  

7  8.1  8.2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2008 0040 
(22) 2008.05.20 
(28) 1 
 
 

(71) TOMAI-VINEX S.A., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 

 Str. Ferapontievscaia nr. 1, Comrat, MD-3801, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(74) NOVAC Natalia 
(54) Sticlă pentru băuturi alcoolice 
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(21) f 2008 0040 
(55) 
 

 

  

 
1.1  1.2  1.3 

 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2008 0042 
(22) 2008.05.23 
(28) 5 

(71) CARLSBERG BREWERIES A/S, DK 
Ny Carlsbergvej 100, DK-1760 Copenhagen V, 
Danemarka 

(72) MORENIKEJI Jason, GB    
(74) JENICICOVSCAIA Galina 
(54) Butelii 

 
(55) 
 

 

     

1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3 
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(21)   f 2008 0042 
 

 

 

    

2.4  2.5  2.6  3.1  3.2  3.3 
 
 

 

 

 

   

4.1  4.2  4.3  4.4  4.5 
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(21)   f 2008 0042 
 

 

    

4.6  5.1  5.2  5.3  5.4 
 
 

 

5.5  5.6 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2008 0043 
(22) 2008.05.27 
(28) 4 

(71)(72)  SÎRBU Anatolie, MD  
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1, MD-2012,  

           Chişinău, Republica Moldova 
(74) SOCOLOVA Olga 
(54) Butelii 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0043 
 

     

1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3 
 
 

 

 

 

   

3.1  3.2  3.3  4.1  4.2 
 

4.3 
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(51) LOC (8) Cl. 13-01 
(21) f 2008 0039 
(22) 2008.05.19 
(28) 2 

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Generatoare electrice 
 
(55) 
 

 
1 
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(21)   f 2008 0039 
 

 
2 
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(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2008 0030 
(22) 2008.04.07 
(28) 15 
(57)     Culori revendicate: desenul 1 - alb, albastru, 

oranj, galben, verde, roz, negru, cafeniu; 
desenul 2 - galben, alb, albastru, roşu, 
cafeniu, oranj, azuriu, negru, sur; desenul 3 - 
roşu, alb, albastru, cafeniu, verde, negru, 
galben; desenul 4 - verde, alb, albastru, 
galben, oranj; desenul 5 - roşu, alb, albastru, 
galben-deschis; desenul 6 - albastru, alb, 
roşu, oranj, galben, verde, cafeniu, bej, 
negru; desenul 7 - violet, alb, auriu, albastru, 
verde, galben, roşu; desenul 8 - alb, 

albastru, roşu, oranj, verde, bej, cafeniu, 
negru; desenul 9 - roşu, albastru, verde, 
galben, cafeniu, negru, alb; desenul 10 - alb, 
albastru, roşu, oranj, galben, verde, negru, 
cafeniu; desenul 11 - alb, albastru-deschis, 
verde, galben, roşu, negru, alb; desenul 12 - 
albastru, verde, galben, roşu, oranj, alb; 
desenul 13 - roşu, albastru, verde, galben, 
cafeniu, negru, alb; desenul 14 - violet, alb, 
negru, galben, verde, albastru; desenul 15 - 
alb, albastru, roşu, negru, violet. 

(71)(72) ZINCENKO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

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

1 
 

 150 



DESIGN  MD - BOPI 9/2008 
 

(21)   f 2008 0030 
 

 
2 

 

3 
 

 
4 

 
 
 
 

 151



MD - BOPI 9/2008                                                        DESIGN 
 

(21)   f 2008 0030 
 

 

 
5  6 

 
 

 
7  8 
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(21)   f 2008 0030 
 

 
9 

 

 
10 
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(21)   f 2008 0030 
 

11 
 

 
12 
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(21)   f 2008 0030 
 

13 
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(21)   f 2008 0030 
 

14 
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(21)   f 2008 0030 
 

 
15 

 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2008 0038 
(22) 2008.05.15 
(28) 5 
(57) Culori revendicate: desenul 1 - liliachiu, 

cenuşiu, oranj, bej, albastru, roşu, cafeniu, 
galben, sur, verde, alb, negru; desenul 2 - 
liliachiu, cenuşiu, oranj, bej, albastru, roşu, 
cafeniu, galben, sur, verde, alb, negru; 
desenul 3 - liliachiu, cenuşiu, oranj, bej, 
albastru, roşu, cafeniu, galben, sur, verde, 

alb, negru; desenul 4 - liliachiu, cenuşiu, 
oranj, bej, albastru, roşu, cafeniu, galben, 
sur, verde, alb, negru; desenul 5 - liliachiu, 
cenuşiu, oranj, bej, albastru, roşu, cafeniu, 
galben, sur, verde, alb, negru. 

(71)(72) UNGUREAN Alexei, MD 
Bd. Traian nr. 19, bloc 1, ap. 135, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0038 
 

  

1  2  3 
 

 

4  5 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2008 0044 
(22) 2008.05.27 
(28) 2 
(57) Culori revendicate: desenul 1 - albastru-

închis, albastru-deschis, alb, portocaliu, 

verde, negru; desenul 2 - verde-deschis, 
verde-închis, portocaliu, verde, roşu, negru. 

(71)(72) MORCOV Liviu, MD 
Bd. Moscova nr. 11, ap. 155, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

 (54) Etichete 
 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0044 
 

1 
 

2 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2008 0046 
(22) 2008.05.28 
(28) 12 
(57) Culori revendicate: desenul 1 - auriu, verde, 

cenuşiu alb, negru; desenul 2 - auriu, verde, 
cenuşiu, galben, bej, alb, negru; desenul 3 - 
auriu, verde, cenuşiu, galben, liliachiu, roz, 
micşunea, violet, alb, negru; desenul 4 - 
auriu, verde, cenuşiu, galben, bej, roşu, 
trandafiriu, violet, alb, negru; desenul 5 - 
auriu, cenuşiu, galben, cafeniu-deschis, 
cafeniu-închis, alb, negru; desenul 6 - auriu, 
cenuşiu, bej, roz, pastel, alb, negru; desenul 

7 - auriu, cenuşiu, oranj, alb, negru; desenul 
8 - auriu, cenuşiu, albastru, alb, negru; 
desenul 9 - auriu, cenuşiu, nisipiu, cafeniu-
deschis, alb, negru; desenul 10 - auriu, 
cenuşiu, bej, alb, negru; desenul 11 - auriu, 
cenuşiu, violet, cafeniu, alb, negru; desenul 
12 - auriu, cenuşiu, oranj-închis, trandafiriu, 
nisipiu, alb, negru. 

(71) VLADOVLAD S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55, MD-2051,  

           Chişinău, Republica Moldova 
(72) CABANOV Vladimir, MD    
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Etichete 

(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0046 
 

 

1  2 
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(21)   f 2008 0046 
 

 

3  4 
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(21)   f 2008 0046 
 

 

5  6 
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DESIGN  MD - BOPI 9/2008 
 

(21)   f 2008 0046 
 

 

7  8 
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(21)   f 2008 0046 
 

 

9  10 
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(21)   f 2008 0046 
 

 

 11 12 
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(51) LOC (8) Cl. 25-02 
(21) f 2008 0048 
(22) 2008.05.29 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: maro, albastru, alb. 

(71)(72) PINCEVSCHII Alexandr, MD 
Str. Pictor Ion Jumati nr. 6, MD-2062,  

           Chişinău, Republica Moldova 
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Designul pereţilor exteriori şi interiori 

 
(55) 
 

1 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 25-03 
(21) f 2008 0035 
(22) 2008.05.06 
(28) 3 

(71)(72) ODOBESCU Vlada, MD 
Str. Armenească nr. 12, ap. 4, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Edificii arhitecturale 
 
(55) 
 

 

  

1.1  1.2  1.3 
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(21)   f 2008 0035 
 

  

2  3.1  3.2 
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FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 

conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), 
titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. certi-
ficatului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de 

desene  
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1061 2008.08.14 2012.07.12 f 2007 0053 2007.07.12 03-01 2 (1, 2 ) TRANGA Andrei, MD 

Str. Ion Creangă nr. 14, 
bloc 1, ap. 1, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2008 

2 1062 2008.08.26 2012.07.11 f 2007 0049 2007.07.11 09-03; 
19-08 

12 OTKRÎTOE 
ACŢIONERNOE 
OBSCESTVO 
KOMPANIIA "MAI", RU 
dom 1a,  
ul. Ozernaia, Freazino, 
Moskovskaia obl., 
Federaţia Rusă 

3/2008 

3 1063 2008.08.05 2011.08.03 f 2006 0081 2006.08.03 19-08 12 ALCO-KAIZER S.R.L., 
MD 
Str. Grenoble nr. 161 A, 
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2008 

4 1064 2008.08.05 2012.01.09 f 2007 0005 2007.01.09 19-08 13 OBSCESTVO S 
OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU 
UPRAVLEAIUSCAIA 
COMPANIA 
"PARLAMENT GRUPP", 
RU 
ul. Bolişaia Pocitovaia, 
d. 39, str. 1, g. Moskva, 
105082, Federaţia Rusă 

1/2008 

5 1065 2008.08.26 2012.07.12 f 2007 0054 2007.07.12 19-08 1 TRANGA Andrei, MD 
Str. Ion Creangă nr. 14, 
bloc 1, ap. 1, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2008 

6 1066 2008.08.25 2012.07.24 f 2007 0057 2007.07.24 19-08 2 DOMUS CONSTRUCT 
S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Studenţilor nr. 2, 
ap. 12, MD-4839, 
Stăuceni, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2008 

7 1067 2008.08.25 2012.08.06 f 2007 0061 2007.08.06 19-08 5 MOLDAGROPRODUCT 
S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole 
nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 1068 2008.08.26 2012.07.10 f 2007 0048 2007.07.10 25-01, 

03 
1 GHELBET Constantin, 

MD 
Str. Ion Pelivan nr. 17, 
bloc 1, ap. 59,  
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 
GHELBET Viorica, MD 
Str. Ion Creangă nr. 82, 
bloc 1, ap. 59,  
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2008 

9 1069 2008.08.26 2012.07.12 f 2007 0051 2007.07.12 25-02, 
03 

19 TRANGA Andrei, MD 
Str. Ion Creangă nr. 14, 
bloc 1, ap. 1, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2008 

 
 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în august 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 1039 25-02 f 2006 0060 2006.05.30 23 LAUR Matei, MD 12/2007 
2 1040 06-11, 12 f 2007 0011 2007.01.31 59 FLOARE-CARPET S.A., MD 6/2008 
3 1043 19-08 f 2007 0008 2007.01.26 1 MANSUROV Vitalie, MD 6/2008 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,  

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 
reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul  ţării conform 

normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

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 

1 139 2013.05.07 0168 1998.05.07 15-04 1 "B.P.S.P. ÎN DOMENIUL 
COMPLEXELOR DE 
MAŞINI PENTRU 
MECANIZAREA 
LUCRĂRILOR ÎN LIVEZI, 
VII, PEPINIERE ŞI 
PLANTAŢII DE ARBUŞTI 
FRUCTIFERI"  S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 21, 
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/1998 
6/1999 

2 177 2013.03.24 0161 1998.03.24 09-01 1 BABII SERGIU, MD 
Str. Ştefan cel Mare,  
nr. 30, ap. 9, Bălţi, 
Republica Moldova 

7/1999 
4/2000 

3 585 2013.07.23 f 2003 0063 2003.07.23 09-01 1 MOLDAGROVIN S.R.L., 
MD 
Str. Korolenko nr. 6, 
Vulcăneşti, UTAG,  
MD-5301, Republica 
Moldova 

6/2004 
3/2005 

4 547 2013.07.30 f 2003 0067 2003.07.30 13-03, 
99;  

09-03 

8 VAPTOS S.R.L., MD 
Str. Coloniţa nr. 108,  
MD-2042, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2004 
9/2004 

5 582 2013.08.22 f 2003 0076 2003.08.22 19-08 8 DIONYSOS-MERENI 
S.A., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, 
MD-6527, Merenii Noi, 
Anenii Noi, Republica 
Moldova 

5/2004 
1/2005 

6 577 2013.04.25 f 2003 0031 2003.04.25 25-02, 
03 

3 VIJELIOS S.R.L., MD 
Str. A. Puşkin nr. 22,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2004 
1/2005 

7 530 2013.01.28 f 2003 0008 2003.01.28 09-01 1 MOLDGOLDVIN S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD    
Str. Grenoble nr. 123, 
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2003 
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/069278 2007.08.28 

 
2007.04.24, 

407 02 
161.2, DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Faruri pentru 
autovehicule, faruri din 
spate pentru 
autovehicule / 
Headlights for vehicles; 
rearlights for vehicles / 
Phares pour véhicules; 
feux arriére pour 
véhicules 

26-06 5 2012.08.28 3/2008

2 DM/069320 2007.10.17 
 

2007.04.17, 
133 910, 

CH 

ROLEX SA, CH Cutie pentru ceas, 
brăţară pentru ceas / 
Watch case; watch 
strap / Boîte de montre; 
bracelet de montre 

10-07 2 2012.10.17 3/2008

3 DM/069349 2007.10.08 
 

2007.04.20,  
133831, BY 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Aparat de congelare / 
Refrigeration apparatus 
/ Appareil de 
réfrigération 

15-07 1 2012.10.08 3/2008

4 DM/069367 2007.10.01 
 

2007.04.13, 
133779, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Aparat de congelare / 
Refrigeration apparatus 
/ Appareil de 
réfrigération 

15-07 1 2012.10.01 3/2008

5 DM/069401 2007.10.11 JURA 
ELEKTROAPPA-
RATE AG, CH 

Ibrice de cafea / Coffee 
makers / Cafetiéres 

07-02 2 2012.10.11 3/2008

6 DM/069439 2007.10.25 
 

2007.08.09, 
000772538-
0001, EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD 
AND BODY 
CARE 
NEDERLAND 
B.V., NL 

Aparat pentru 
dezodorizarea aerului / 
Air deodorizing 
apparatus / Appareil de 
désodorisation d'air 

23-04 1 2012.10.25 3/2008

7 DM/069440 2007.10.25 
 

2007.08.16, 
000775515-
0001, EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD 
AND BODY 
CARE 
NEDERLAND 
B.V., NL 

Aparat pentru 
dezodorizarea aerului / 
Air deodorizing 
apparatus / Appareil de 
désodorisation d'air 

23-04 1 2012.10.25 3/2008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 DM/069801 2008.02.29 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 9 2013.02.28 3/2008

9 DM/069802 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2013.02.28 3/2008

10 DM/069803 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Brăţări pentru ceasuri / 
Watchbands / Bracelets 
de montres 

10-07 7 2013.02.28 3/2008

11 DM/069804 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.02.28 3/2008

12 DM/069805 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.02.28 3/2008

13 DM/069806 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 6 2013.02.28 3/2008

14 DM/069809 2008.03.04 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2013.03.04 3/2008

15 DM/069810 2008.03.04 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2013.03.04 3/2008

16 DM/069811 2008.03.04 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.03.04 3/2008

17 DM/069812 2008.03.04 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.03.04 3/2008

18 DM/069814 2008.03.05 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Bijuterii, în special 
coliere, brăţări, inele, 
cercei / Jewerly, in 
particular necklaces; 
bracelets; rings; 
earrings / Bijoux, 
notamment colliers; 
bracelets; bagues; 
boucles d'oreilles 

11-01 52 2013.03.05 3/2008

19 DM/069815 2008.03.05 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD), CH 

Ace pentru ceasuri, cutii 
pentru ceasuri / Watch 
hands; watch cases / 
Aiguilles de montres; 
boîtes de montres 

10-07 6 2013.03.05 3/2008

20 DM/069818 2008.03.10 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Imprimeuri / Printed 
matters / Imprimés 

19-08 2 2013.03.10 3/2008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
21 DM/069826 2008.02.26 DEUTSCHE 

EXTRAKT 
KAFFEE GMBH, 
DE 

Ambalaj pentru produse 
alimentare / Packaging 
for food / Emballage 
pour produits 
alimentaires 

09-03 1 2013.02.26 3/2008

22 DM/069843 2008.03.18 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD.), CH 

Cutie pentru ceas cu 
brăţară, ceasuri de 
mână, cutie pentru ceas 
cu brăţară / Watch case 
with bracelet; 
wristwatches; watch 
case with strap / Boîte 
de montre avec 
bracelet; montres-
bracelets; boîte de 
montre avec bracelet 

10-02, 
07 

5 2013.03.18 3/2008

23 DM/069844 2008.03.18 GOLAY-
BUCHEL ET CIE 
S.A., CH 

Brăţară, cercei, inele, 
pandantiv, colier / 
Bracelet; earrings; rings; 
pendants; necklace / 
Bracelet; boucles 
d'oreilles; bagues; 
pendentifs; collier 

11-01 12 2013.03.18 3/2008

24 DM/069845 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2013.03.18 3/2008

25 DM/069846 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.03.18 3/2008

26 DM/069847 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.03.18 3/2008

27 DM/069848 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2013.03.18 3/2008

28 DM/069849 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.03.18 3/2008

29 DM/069850 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.03.18 3/2008

30 DM/069851 2008.03.18 LÉON HATOT 
SA (LÉON 
HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD), CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

11-01 1 2013.03.18 3/2008

31 DM/069852 2008.03.18 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână cu 
brăţară / Watch case 
with bracelet / Boîte de 
montre avec bracelet 

10-07 1 2013.03.18 3/2008

32 DM/069853 2008.03.18 CERTINA AG 
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

10-07 1 2013.03.18 3/2008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
33 DM/069854 2008.03.18 THE SWATCH 

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

Bijuterii, în special 
coliere, brăţări, inele, 
cercei / Jewelry, in 
particular necklaces; 
bracelets, rings; 
earrings  / Bijoux, 
notamment colliers; 
bracelets, bagues; 
boucles d' oreilles 

11-01 15 2013.03.18 3/2008

34 DM/069873 2008.03.03 
 

2007.09.28, 
134294, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Aparate pentru 
fabricarea şi distribuţia 
îngheţatei / Machinery 
for the production and 
distribution of ice cream / 
Appareils pour la 
fabrication et la 
distribution de créme 
glacée 

15-07 2 2013.03.03 3/2008

35 DM/069877 2008.03.19 
 

2008.02.21, 
134768, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Elemente decorative 
pentru ambalaj / 
Decorative elements for 
packaging / Elements 
décoratifs pour 
emballage 

09-03, 
05 

4 2013.03.19 3/2008
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi 
modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 

industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
07-02 DM/069401 2007.10.11 JURA 

ELEKTROAPPARATE 
AG, CH 

Ibrice de cafea / 
Coffee makers / 
Cafetiéres 

2 2012.10.11 3/2008 

09-03 DM/069826 2008.02.26 DEUTSCHE 
EXTRAKT KAFFEE 
GMBH, DE 

Ambalaj pentru 
produse alimentare / 
Packaging for food / 
Emballage pour 
produits alimentaires 

1 2013.02.26 3/2008 

09-03, 
05 

DM/069877 2008.03.19 
 

2008.02.21, 
134768, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

Elemente decorative 
pentru ambalaj / 
Decorative elements 
for packaging / 
Elements décoratifs 
pour emballage 

4 2013.03.19 3/2008 

10-02 DM/069801 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

9 2013.02.28 3/2008 

10-02 DM/069802 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2013.02.28 3/2008 

10-02 DM/069804 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.02.28 3/2008 

10-02 DM/069805 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.02.28 3/2008 

10-02 DM/069806 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

6 2013.02.28 3/2008 

10-02 DM/069809 2008.03.04 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2013.03.04 3/2008 

10-02 DM/069810 2008.03.04 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2013.03.04 3/2008 

10-02 DM/069811 2008.03.04 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.03.04 3/2008 

10-02 DM/069812 2008.03.04 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.03.04 3/2008 

10-02 DM/069845 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2013.03.18 3/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/069846 2008.03.18 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.03.18 3/2008 

10-02 DM/069847 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.03.18 3/2008 

10-02 DM/069848 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2013.03.18 3/2008 

10-02 DM/069849 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.03.18 3/2008 

10-02 DM/069850 2008.03.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.03.18 3/2008 

10-02, 
07 

DM/069843 2008.03.18 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Cutie pentru ceas cu 
brăţară, ceasuri de 
mână, cutie pentru ceas 
cu brăţară / Watch case 
with bracelet; 
wristwatches; watch 
case with strap / Boîte 
de montre avec 
bracelet; montres-
bracelets; boîte de 
montre avec bracelet 

5 2013.03.18 3/2008 

10-07 DM/069320 2007.10.17 
 

2007.04.17, 
133 910, CH 

ROLEX SA, CH Cutie pentru ceas, 
brăţară pentru ceas / 
Watch case; watch 
strap / Boîte de mon-
tre; bracelet de montre 

2 2012.10.17 3/2008 

10-07 DM/069803 2008.02.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţări pentru ceasuri / 
Watchbands / 
Bracelets de montres 

7 2013.02.28 3/2008 

10-07 DM/069815 2008.03.05 MONTRES JAQUET 
DROZ SA 
(MONTRES JAQUET 
DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD), CH 

Ace pentru ceasuri, 
cutii pentru ceasuri / 
Watch hands; watch 
cases / Aiguilles de 
montres; boîtes de 
montres 

6 2013.03.05 3/2008 

10-07 DM/069852 2008.03.18 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână cu 
brăţară / Watch case 
with bracelet / Boîte de 
montre avec bracelet 

1 2013.03.18 3/2008 

10-07 DM/069853 2008.03.18 CERTINA AG 
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

1 2013.03.18 3/2008 

11-01 DM/069814 2008.03.05 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Bijuterii, în special 
coliere, brăţări, inele, 
cercei / Jewerly, in 
particular necklaces; 
bracelets; rings; 
earrings  / Bijoux, 
notamment colliers; 
bracelets; bagues; 
boucles d'oreilles 

52 2013.03.05 3/2008 

11-01 DM/069844 2008.03.18 GOLAY-BUCHEL ET 
CIE S.A., CH 

Brăţară, cercei, inele, 
pandantiv, colier / Bra-
celet; earrings; rings; 
pendants; necklace / 
Bracelet; boucles 
d'oreilles; bagues; 
pendentifs; collier 

12 2013.03.18 3/2008 

11-01 DM/069851 2008.03.18 LÉON HATOT SA 
(LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT LTD), 
CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

1 2013.03.18 3/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11-01 DM/069854 2008.03.18 THE SWATCH 

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

Bijuterii, în special 
coliere, brăţări, inele, 
cercei / Jewelry, in 
particular necklaces; 
bracelets, rings; 
earrings  / Bijoux, 
notamment colliers; 
bracelets, bagues; 
boucles d' oreilles 

15 2013.03.18 3/2008 

15-07 DM/069349 2007.10.08 
 

2007.04.20,  
133831, BY 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

Aparat de congelare / 
Refrigeration 
apparatus / Appareil 
de réfrigération 

1 2012.10.08 3/2008 

15-07 DM/069367 2007.10.01 
 

2007.04.13,  
133779, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

Aparat de congelare / 
Refrigeration 
apparatus / Appareil 
de réfrigération 

1 2012.10.01 3/2008 

15-07 DM/069873 2008.03.03 
 

2007.09.28, 
134294, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

Aparate pentru fabri-
carea şi distribuţia 
îngheţatei / Machinery 
for the production and 
distribution of ice 
cream / Appareils pour 
la fabrication et la 
distribution de créme 
glacée 

2 2013.03.03 3/2008 

19-08 DM/069818 2008.03.10 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

Imprimeuri / Printed 
matters / Imprimés 

2 2013.03.10 3/2008 

23-04 DM/069439 2007.10.25 
 

2007.08.09, 
000772538-
0001, EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 
BODY CARE 
NEDERLAND B.V., 
NL 

Aparat pentru 
dezodorizarea aerului / 
Air deodorizing 
apparatus / Appareil de 
désodorisation d'air 

1 2012.10.25 3/2008 

23-04 DM/069440 2007.10.25 
 

2007.08.16, 
000775515-
0001, EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 
BODY CARE 
NEDERLAND B.V., 
NL 

Aparat pentru 
dezodorizarea aerului / 
Air deodorizing 
apparatus / Appareil de 
désodorisation d'air 

1 2012.10.25 3/2008 

26-06 DM/069278 2007.08.28 
 

2007.04.24, 
407 02 161.2, 

DE 

DAIMLERCHRYSLER 
AG, DE 

Faruri pentru 
autovehicule, faruri din 
spate pentru 
autovehicule / 
Headlights for 
vehicles; rearlights for 
vehicles / Phares pour 
véhicules; feux arriére 
pour véhicules 

5 2012.08.28 3/2008 
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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/043597 SONY OVERSEAS S.A., CH 1(3) 2013.04.02(2R) 1998.09.30 3/2008 
2 DM/043599 PROGEXION (SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 
1 2013.04.02(2R) 1998.09.30 3/2008 

3 DM/043710 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2013.04.16(2R) 1998.09.30 3/2008 
4 DM/043752 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2013.04.22(2R) 1998.09.30 3/2008 
5 DM/043854 CHAMPAGNE RUINART 

(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 
1 2013.03.05(2R) 1998.10.31 3/2008 

6 DM/043939 MOBITEC S.A.R.L., CH 2 2013.05.06(2R) 1998.10.31 3/2008 
7 DM/043988 SONY OVERSEAS S.A., CH 1(1) 2013.05.15(2R) 1998.10.31 3/2008 
8 DM/044016 ARTUB (SOCIÉTÉ ANONYME), 

FR 
1 2013.05.18(2R) 1998.10.31 3/2008 

9 DM/044046 SONY OVERSEAS S.A., CH 3(1,2,3) 2013.05.27(2R) 1998.10.31 3/2008 
10 DM/044263 W. WILLPÜTZ 

KUNSTSTOFFVERARBEI-
TUNGS GMBH, DE 

6 2013.06.09(2R) 1998.11.30 3/2008 

11 DM/044301 SONY OVERSEAS SA, CH 2(6,7) 2013.06.17(2R) 1998.11.30 3/2008 
12 DM/044310 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2013.06.18(2R) 1998.11.30 3/2008 
13 DM/045350 SALVATORE FERRAGAMO 

ITALIA S.P.A., IT 
4 2013.04.01(2R) 1999.02.28 3/2008 

14 DM/045961 DAIMLER AG, DE 1 2013.06.18(2R) 1999.04.30 3/2008 
15 DM/063555 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2013.05.01(1R) 2004.01.31 3/2008 

16 DM/063556 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.01(1R) 2004.01.31 3/2008 

17 DM/063557 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.01(1R) 2004.01.31 3/2008 

18 DM/063600 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.13(1R) 2004.01.31 3/2008 

19 DM/063643 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.05.20(1R) 2004.01.31 3/2008 

20 DM/063644 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.20(1R) 2004.01.31 3/2008 

21 DM/063645 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.05.20(1R) 2004.01.31 3/2008 

22 DM/063654 SIM2 MULTIMEDIA S.P.A., IT 1 2013.03.14(1R) 2004.01.31 3/2008 
23 DM/063692 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2013.05.20(1R) 2004.01.31 3/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 
24 DM/063695 SALVATORE FERRAGAMO 

ITALIA S.P.A., IT 
3 2013.05.22(1R) 2004.01.31 3/2008 

25 DM/063737 DAMIANI INTERNATIONAL 
B.V. - SWISS BRANCH -, CH 

7 2013.04.09(1R) 2004.02.29 3/2008 

26 DM/063743 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.30(1R) 2004.02.29 3/2008 

27 DM/063747 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.30(1R) 2004.02.29 3/2008 

28 DM/063833 ATLANTIC - SOCIETE 
FRANCAISE DE 
DEVELOPPEMENT 
THERMIQUE (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

1 2013.06.12(1R) 2004.02.29 3/2008 

29 DM/063837 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

30 DM/063838 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

31 DM/063839 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

32 DM/063840 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

33 DM/063841 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

34 DM/063842 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

35 DM/063843 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

36 DM/063844 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

37 DM/063845 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

38 DM/063848 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.30(1R) 2004.02.29 3/2008 

39 DM/063849 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.30(1R) 2004.02.29 3/2008 

40 DM/063850 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.30(1R) 2004.02.29 3/2008 

41 DM/063851 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.30(1R) 2004.02.29 3/2008 

42 DM/063852 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.30(1R) 2004.02.29 3/2008 

43 DM/063853 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.05.30(1R) 2004.02.29 3/2008 

44 DM/063854 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.06.03(1R) 2004.02.29 3/2008 

45 DM/063864 BONGRAIN S.A., SOCIÉTÉ 
ANONYME À DIRECTOIRE ET 
CONSEIL DE SURVEILLANCE, 
FR 

32 2013.03.03(1R) 2004.02.29 3/2008 

46 DM/063894 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.06.18(1R) 2004.02.29 3/2008 

47 DM/063961 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

12 (1,3,4,5,7,13,15, 
16,17,18,19,20) 

2013.06.13(1R) 2004.03.31 3/2008 

48 DM/063991 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2013.06.18(1R) 2004.03.31 3/2008 

49 DM/064055 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.06.18(1R) 2004.03.31 3/2008 

50 DM/064266 JOLLY MADELEINE, FR 3 2013.03.10(1R) 2004.04.30 3/2008 
51 DM/064855 BREITLING S.A., CH 3 2013.04.01(1R) 2004.08.31 3/2008 
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52 DM/065325 DAIMLER AG, DE 1 2013.06.18(1R) 2004.11.30 3/2008 
53 DM/065326 DAIMLER AG, DE 1 2013.06.18(1R) 2004.11.30 3/2008 
54 DM/065327 INBEV S.A., BE  

KONINKLIJKE PHILIPS 
ELECTRONICS N.V., NL 

1 2013.06.02(1R) 2004.11.30 3/2008 

55 DM/065330 INBEV S.A., BE  
KONINKLIJKE PHILIPS 
ELECTRONICS N.V., NL 

1 2013.06.02(1R) 2004.11.30 3/2008 

56 DM/065335 DAIMLER AG, DE 1 2014.06.18(1R) 2004.11.30 3/2008 
57 DM/065336 DAIMLER AG, DE 1 2013.06.18(1R) 2004.11.30 3/2008 
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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 publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 Î
 

n the Section there are published 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 

 181



MD - BOPI 9/2008  

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 Cereri de 

înregistrare  
a mărcilor 

019694 
 

019697 

- 
 
- 

7/2007 
 
8/2007 

(730) 
COLDWELL BANKER 
CORPORATION, US 

(730) 
COLDWELL BANKER LLC, 
US 

2 Marcă 000594 R 70 7/1994 
 

 

(730) 
55, avenue René Cassin, 69009 
Lyon, Franţa 

(730) 
16, rue Jean-Marie Leclair, 
69009 Lyon, Franţa 

3 Marcă 001850 R 1896 4/1995 
8/1995 
3/2005 

(730) 
Torvenyhaz u.4, HU-3300, Eger, 
Ungaria 

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

4 Mărci 003381 
 
 

003382 
 
 

003383 

R 2283 
 
 

R 2284 
 
 

R 2285 

11/1995 
4/2005 
 
11/1995 
4/2005 
 
11/1995 
5/2005 

(730) 
PARFUMS ROCHAS,  
Société Anonyme, FR 
33 rue François 1er, 75008, 
Paris, Franţa 

(730) 
PARFUMS ROCHAS 
S.A.S., FR 
17 rue de Miromesnil, 75008 
Paris, Franţa 

5 Marcă 002561 R 3451 10/1995 
3/1996 
6/2008 

(730) 
JIM BEAM BRANDS UK 
LIMITED, GB 

(730) 
BEAM GLOBAL UK 
LIMITED, GB 

6 Marcă 002732 R 3463 4/1996 
4/2005 

(730) 
Gebrüder Trox, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, DE 

(730) 
TROX GmbH, DE 
 

7 Marcă 004178 4503 11/1996 
4/1997 

 
 
 

(540)  

 

(540) 

 
8 Marcă 005247 R 5080 5/1997 

11/1997 
 

 

(730) 
104 Windsor Center Drive,  
East Windsor, NJ 08520,  
Statele Unite ale Americii 

(730) 
100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 
Statele Unite ale Americii 

9 Mărci 006492 
 
 
 

006716 
 
 
 

006491 
 
 
 

006467 
 
 
 

006468 
 
 
 

009669 
 
 
 

013766 
 

R 5674 
 
 
 

R 5884 
 
 
 

R 6011 
 
 
 

R 6059 
 
 
 

R 6060 
 
 
 

8163 
 
 
 

12010 
 

1/1998 
7/1998 
5/2007 
 
5/1998 
10/1998 
6/2007 
 
7/1998 
12/1998 
6/2007 
 
8/1998 
1/1999 
2/2007 
 
8/1998 
1/1999 
2/2007 
 
4/2001 
9/2001 
10/2004 
 
11/2004 
4/2005 

(730) 
ENRIQUE BERNAT F., S.A., ES 
WTC ALMEDA PARK 2,  
1st floor, Plaça de la Pau s/n, 
08940-CORNELLA DE 
LLOBREGAT, Barcelona, 
Spania 

(730) 
CHUPA CHUPS S.A.U., ES 
WTC Almeda Park 2, Plaça 
de la Pau, s/n., 08940 
Cornellá de Llobregat, 
Barcelona, Spania 

 182 



MD - BOPI 9/2008  

015733 13275 10/2005 
3/2006 

10 Marcă 007353 6196 10/1998 
3/1999 
 

 

(730) 
ul. Akademika Koroleva, 19, 
127427, Moscova,  
Federaţia Rusă 

(730) 
str. Zoologicheskaya, 2, 
Moscow, 123242,  
Federaţia Rusă 

11 Marcă 007546 6418 12/1998 
 
 
 

(730) 
Str. Tricolorului,  
nr. 40, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Str. Tricolorului,  
nr. 40, ap. (of.) 9,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

12 Mărci 007967 
 

007968 
 

007969 

6641 
 

6642 
 

6643 

4/1999 
9/1999 
 

 

(730) 
1301Avenue of the Americas 
New York, New York 10019, 
Statele Unite ale Americii  

(730) 
300 Madison Avenue,  
New York, New York 10017, 
Statele Unite ale Americii 

13 Marcă 012478 10428 10/2003 
4/2004 

 
 

(730) 
State Road No. 172, Km 9.1/Bo. 
Certenejas, Cidra, Puerto Rico 
00639 

(730) 
BBV Tower 254 Muñoz 
Rivera, 8th Floor, San Juan, 
Puerto Rico 00936-3507 

14 Marcă 016762 13848 3/2006 
8/2006 

 
 
 

(730) 
CHANGSHA CIGARETTE 
FACTORY, CN 
 
No. 426, Laodong Middle Road, 
Changsha, Hu Nan Province, 
China 

(730) 
China Tobacco Hunan 
Industrial Corporation., CN 
 
7 Block, Huoxing 
Development Zone, 
Changsha, Hunan, China 
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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 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 009472 

2000. 07.05 
8015 
 

1/2001 
6/2001 
1/2008 
5/2008 
6/2008 

(730)   
Lycos Business Trust I, 
US 
 
100 Fifth Avenue, 
Waltham, 
Massachusetts 02451, 
Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Wired Digital, Inc., US 
 
 
100 Fifth Avenue, 
Waltham, 
Massachusetts 02451, 
Statele Unite ale 
Americii  

1204 
2008.08.06 

 

2  Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

021016 
2007. 04.13 

- 6/2008 (730)   
BUX Mihail, MD 
 
Str. Matei Basarab  
nr. 8, ap. 15, MD-2045, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)   
Pirozhenko Serghei, 
UA 
pr-t. Ak. Gluşko,  
nr. 17, ap. 16,  
or. Odessa, Ucraina  

1205 
2008.08.07 

 

3 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii  

016382 
2005.03.03 

- 2/2006 (730)   
DIACONU Gheorghii, 
MD 
 
Str. Costin Nicolae  
nr. 21, bloc A, MD-2051, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
S.C. MIREX GRUP S.R.L., 
MD 
 
Str. Calea Ieşilor  
nr. 6, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1206 
2008.08.11 

 

4 Mărci 020263 
2006.11.06 
 

020264 
2006.11.06 
 

16333 
 
 
16334 

12/2007    
5/2008 
 
12/2007    
5/2008 
 

(730)   
YouTube, LLC, US  
 
1000 Cherry Avenue, 
Suite 200, San Bruno, 
CA 94066, Statele Unite 
ale Americii 

(730)   
Google Inc., US 
 

1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Statele Unite 
ale Americii 

1207 
2008.08.13 

 

5 Marcă 008552 
1999.03.15 

7547 5/2000  
10/2000 

(730)  
DANONE ASIA Pte. Ltd. 
(companie organizată 
după legile Singapore), 
SG 
1 Temasek Avenue - # 
34-02, 39192, Millenia 
Tower, Singapore 

(730)   
AJINOMOTO CO., 
INC., JP 
 
 

15-1, Kyobashi 1-Chome, 
Chuo-ku, Tokyo 104-8315, 
Japonia 

1208 
2008.08.13 

 

6 Marcă 002488 
1994.07.13 

R1193 4/1995 
11/2005 
10/2007 
1/2008 
5/2008 

(730)  
INDESIT COMPANY 
UK LIMITED, GB 
 
 
 
Morley Way, 
Peterborough, PE2 9JB, 
Regatul Unit 

(730)   
GENERAL 
DOMESTIC 
APPLIANCES 
HOLDINGS LIMITED, 
GB 
Morley Way, 
Peterborough, PE2  9JB, 
Regatul Unit  

1209 
2008.08.28 

 

7 Cereri de  
înregistrare  
a mărcilor 

021747 
2007.08.22 
 

021748 
2007.08.22 
 

-  
 
 
- 

7/2008 
 
 
7/2008 
 

(730)   
CHIRILOCICHINA 
Laura, MD 
 
Str. Costiujeni nr. 8, 
bloc 2,  
ap. 115, MD-2011, 
Chişinău, Codru, 
Republica Moldova 

(730)  
Ungurean Alexei, MD 
 
 
bd. Traian nr. 19/1,  
ap. 135, MD-2060, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1210 
2008.08.14 

 

 184 



MD - BOPI 9/2008  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 DMI f 2007 0004 

2007.01.04 
1016 
 

11/2007 
7/2008 

(73) 
MODUS OBSCESTVO 
S OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU, 
RU 
 
ul. Nekrasov, d. 8,  
g. Balaşiha, 
Moskovskaia obl., 
143900, Federaţia Rusă 

(73) 
LIMITED LIABILITY 
COMPANY 
"PARLIAMENT 
DISTRIBUTION", RU 
 
vl. 5, Popovka st., 
Mikrorayon Saltykovka, 
Balashikha, Moscow 
Region, 143956, 
Federaţia Rusă 

1211 
2008.08.15 

9 Marcă 016862 
2005.05.06 

13964 4/2006     
9/2006 

(730)   
Moldagroproduct S.R.L., 
MD 
 
 
 
 
Str. Meşterul Manole  
nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)   
Docernee predpriiatie 
"Imidj Holding" 
acţionernoi companii 
"Imidj Holding Aps", 
UA 
 
Ul. Pervomaiskaia, d. 2-b, 
s. Novoe Zaporojie, 
Zaporojskii raion, 
Zaporojskaia obl., 70420, 
Ucraina   

1212 
2008.08.15 

10 Mărci  012971 
2003.05.20 
 

012972 
2003.05.20 

 
013948 

2003.12.11  

10700 
 
 
10887 
 
 
11720 

11/2003  
6/2004 
 
12/2003  
8/2004 
 
8/2004  
2/2005 

(730)   
YAMAHA 
CORPORATION, JP 
 
 
10-1, Nakazawa-cho, 
Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, Japonia  

(730)   
Yamaha Hatsudoki 
Kabushiki Kaisha, JP 
 
 
2500 Shingai, Iawata-Shi, 
Shizuoka-ken, Japonia  

1213 
2008.08.15 

11 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

020999 
2007. 04.03 

- 4/2008 (730)   
DRANICERU 
Alexandru, MD  
 
Str. Luceafărul nr. 1, ap. 
81, MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 

(730)   
„MAURT” S.R.L., MD 
 
 

str. Voluntarilor 15,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova  

1214 
2008.08.19 

 

12  Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

021472 
2007.06.29 

- 5/2008 (730)   
Floralife, Inc., corporaţie 
din statul South 
Carolina, US 
 
 
2020 Front Street, Suite 
301, Cuyahoga Falls, 
Ohio 44221, Statele 
Unite ale Americii 

(730)   
Smithers-Oasis 
Company, corporaţie 
din statul Ohio, US 
 
 
2020 Front Street, 
Suite 301, Cuyahoga 
Falls, Ohio 44221, 
Statele Unite ale 
Americii 

1216 
2008.08.21 

 

13 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

020365 
2006.11.29 

- 5/2008 (730)   
ELECTROLAND S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
 
Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 3, MD-2001, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
SC "FRES-
TEHNOLUX" SRL, MD 
 
Str. Hristo Botev, 19/6,  
of. 29, MD-2043, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1217 
2008.08.22 
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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 adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 461/1995 privind 

brevetele de invenţie 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 2005 0203 2005.07.14 2/2007 2008.08.05 art. 7 
2 MD a 2005 0257 2005.09.08 8/2007 2008.08.26 art. 7 
3 MD a 2006 0061 2006.02.20 8/2007 2008.08.08 art. 5 

 
 

MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a expirat (situaţia la 2008.09.30). 

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  BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD, GB 44 94-0039 1994.02.09 2008.09.01 
2 ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA 

VIN" S.R.L., MD 
209 93-0053 1993.08.05 2007.08.05 
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KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul  

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 
(situaţia la 2008.09.30) 

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 "TUTUN-CTC" S.A., MD 1525 98-0058 1998.02.23 2008.02.23 
2  BULAT Valeria, MD 3194 a 2006 0050 2006.02.13 2008.02.13 
3  CENTRUL ŞTIINŢIFIC DE PRODUCŢIE "TEHNOLOGII 

INFORMAŢIONALE ŞI SISTEME", MD 
3031 a 2003 0045 2003.02.10 2008.02.10 

4  COJOCARU Corneliu, MD; ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; 
TIMIRGAZ Valeriu, MD 

3223 a 2006 0079 2006.03.06 2008.03.06 

5  FIODOROV Nicolai, MD 2793 a 2003 0043 2003.02.06 2008.02.06 
6  INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 

REPUBLICII MOLDOVA, MD 
2019 a 2001 0043 2001.02.22 2008.02.22 

7 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, 
MD 

2438 a 2003 0061 2003.02.26 2008.02.26 

8  INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI 
TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3135 a 2003 0063 2003.02.27 2008.02.27 

9  INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 

2416 a 2003 0074 2003.03.06 2008.03.06 

10  INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 628 96-0041 1996.02.27 2008.02.27 
11  INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 629 96-0042 1996.02.27 2008.02.27 
12  INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 630 96-0043 1996.02.27 2008.02.27 
13  INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 632 96-0051 1996.02.21 2008.02.21 
14  INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 2374 a 2003 0054 2003.02.12 2008.02.12 
15 LEŞAN Andrei, MD; LEŞAN Liliana, MD 1993 a 2002 0076 2002.02.15 2008.02.15 
16 MARCO Gavril, MD; MARCO Boris, RU; MARCO 

Alexandr, RU 
3083 a 2003 0044 2003.02.06 2008.02.06 

17 MELNIC Nicolae, MD 2411 a 2003 0056 2003.02.19 2008.02.19 
18 NICOLAU Gheorghe, MD; RUDIC Valeriu, MD 2210 a 2003 0066 2003.03.03 2008.03.03 
19 RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD 2211 a 2003 0067 2003.03.03 2008.03.03 
20 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3166 a 2004 0048 2004.02.27 2008.02.27 
21 SIBOV Vasile, MD 1595 98-0098 1998.02.18 2008.02.18 
22 ŞMUGUROV Valentina, MD 3202 a 2006 0051 2006.02.13 2008.02.13 
23 SURGUCI Mihail, MD 2827 a 2005 0061 2005.03.04 2008.03.04 
24  SURGUCI Mihail, MD 2872 a 2005 0062 2005.03.04 2008.03.04 
25  UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 

FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

2257 a 2003 0070 2003.03.05 2008.03.05 

26 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2357 a 2003 0075 2003.03.06 2008.03.06 
27  UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2454 a 2003 0042 2003.02.04 2008.02.04 
28 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2615 a 2003 0076 2003.03.06 2008.03.06 
29 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2249 a 2003 0055 2003.02.11 2008.02.11 
30 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2493 a 2003 0058 2003.02.20 2008.02.20 
31 VACEVSCHII Serghei, MD 2135 a 2002 0080 2002.02.26 2008.02.26 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (fără dreptul  

de restabilire), conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 
(situaţia la 2008.09.30)  

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 ARSENE Ion, MD 2710 a 2001 0231 2001.07.24 2007.07.24 
2 BADAREU Victor, MD 2263 a 2002 0171 2002.07.03 2007.07.03 
3 BADAREU Victor, MD 2264 a 2002 0172 2002.07.03 2007.07.03 
4 DAVID Gheorghe, MD 2817 a 2003 0178 2003.07.17 2007.07.17 
5 GHICAVÎI Victor, MD; PÎRGARI Boris, MD;  

TACU Veaceslav, MD; BASARAB Elvira, MD; 
ŞERBENIUC Larisa, MD 

2933 a 2005 0175 2005.06.23 2007.06.23 

6 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI 
SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

1854 a 2000 0130 2000.07.28 2007.07.28 

7 INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, 
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 

2251 a 2002 0192 2002.07.23 2007.07.23 

8 INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, 
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 

2274 a 2002 0197 2002.07.31 2007.07.31 

9 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN 
DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI 
COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

1225 98-0159 1998.07.10 2007.07.10 

10 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI 
CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN  
ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD 

2320 a 2002 0179 2002.07.10 2007.07.10 

11 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2204 a 2002 0193 2002.07.30 2007.07.30 

12 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 2216 a 2002 0170 2002.07.03 2007.07.03 
13 INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECOLOGIE, MD; 

INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2250 a 2002 0169 2002.07.01 2007.07.01 

14 INSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD 2247 a 2002 0186 2002.07.23 2007.07.23 
15 ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA 

VIN" S.R.L., MD 
230 94-0304 1994.07.29 2007.07.29 

16 LUPAN Ion, MD 1824 a 2001 0228 2001.07.19 2007.07.19 
17 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 

FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

2066 a 2002 0177 2002.07.10 2007.07.10 

18 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

2070 a 2002 0183 2002.07.12 2007.07.12 

19 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

2168 a 2002 0181 2002.07.12 2007.07.12 

20 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

2325 a 2002 0178 2002.07.10 2007.07.10 

21 WYETH HOLDINGS CORPORATION, US 1026 94-0360 1994.07.14 2007.07.14 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcii retrase 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data 

retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii  

Nr. crt. (210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 019062 2006.03.28 2008.08.21 5/2008 
2 020642 2007.02.08 2008.08.21 5/2008 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcii radiate 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,  
data radierii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii  

Nr. crt. (210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data radierii Nr. BOPI 

1 016705 2005.04.14 2008.08.04 10/2007 
2 018623 2006.01.28 2008.08.04 10/2007 
3 018672 2006.02.03 2008.08.04 10/2007 
4 019547 2006.07.20 2008.08.04 10/2007 
5 019556 2006.07.07 2008.08.04 10/2007 
6 020050 2006.09.21 2008.08.04 10/2007 
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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 2008.09.01) 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data 
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "DK-

INTERTRADE" S.R.L., MD 
Str. Korolenko 6, Vulcăneşti, MD-5301, Republica 
Moldova 

170 0156 1998.02.10 2008.02.10 

2 LEŞCO Andrei, MD 
Str. Avicena nr. 25, MD-2025, Chişinău, Republica 
Moldova 

490 f 2003 0017 2003.02.19 2008.02.19 

3 NORMAC Lala, MD 
Str. Teilor nr. 4, bloc 2, ap. 15, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

525 f 2003 0020 2003.02.28 2008.02.28 

 
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 

 

Nr. 
BOPI  

 
Publicat  

 
Se va citi  

1  Marcă 10519 012159 11/2003 
  5/2004 

 

(730) 
Hendrix Bail S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

(730) 
Hendrix Bail S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

 
2. În datele Deciziei de acceptare a modificărilor nr. 5145 din 23.05.2008, publicate în BOPI nr. 6/2008 (pag. 

184), referitoare la marca nr. 5843 (nr. depozit 006769) denumirea titularului: (730) „RADIO Poli Disc” S.R.L., 
MD se va citi: (730) SCP „RADIO Poli Disc” S.R.L., MD.   
 

3. Din 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 2008.07.01), publicată în 
BOPI nr. 7/2008 (pag. 194), se exclud datele referitoare la certificatul nr. 517, titular VINIMPEX S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-BULGARĂ, MD, Str. Frunze nr. 2, MD-6118,  Tvardiţa, Taraclia, Republica 
Moldova, care au fost publicate dintr-o eroare tehnică. 
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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 august 2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

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 naţională 

 
019918 

2006.09.04 
Nr. certificat 

14773 
HIDROCHIM 
S.R.L., MD 

S.C. 
"OLTCHIM" 

S.A., RO 

2008.04.15 
Privind 

anularea 
înregistrării 

mărcii 

2008.08.21 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se anulează înregistrarea mărcii 
combinate "OLTCHIM" nr. certificat 14773, 
titular - HIDROCHIM S.R.L., MD, în temeiul 
art. 26 (1)b) al Legii nr. 588/1995 - folosirea 
mărcii induce în eroare consumatorul. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

2 Desene şi modele 
 

Butelie 
 

f 2007 0016 
2007.02.12 
Nr. certificat 

1029 
ESMALDA 
S.R.L., MD 

S.C. "TOMAI-
VINEX" S.A., 

MD 

2008.04.10 
Împotriva 

înregistrării 
DMI 

2008.08.21 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea de 
înregistrare a desenului şi modelului 
industrial nr. 1224 din 2007.11.19. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

3 Marcă naţională 
 

MOLDOVEANCA 
 

021661 
2007.08.14 

 
AQUARELLE 
S.R.L., MD 

Publicaţia  
Periodică,  

Revista 
„MOLDOVEAN- 
CA” S.R.L., MD 

2008.02.29 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.08.21 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.05.27. 
3. Se transmite dosarul în  Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

4 Marcă naţională 

 
 

021060 
2007.04.12 

Î.M. EVENTIS 
MOBILE S.R.L., 

MD 

Î.M. EVENTIS 
MOBILE S.R.L., 

MD 

2008.07.16 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2008.05.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "EVENTIS" 
pentru toate produsele/serviciile 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

5 Marcă naţională 

 
020859 

2007.03.12 
Î.M. EVENTIS 

MOBILE S.R.L., 
MD 

Î.M. EVENTIS 
MOBILE S.R.L., 

MD 

2008.07.16 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2008.05.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "EVENTIS 
mobile" pentru toate produsele/serviciile 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

 192 



MD - BOPI 9/2008  

 

1 2 3 4 5 6 
6 Marcă naţională 

 
ARON 

 
018427 

2005.12.29 
 

CEAICOVSCHI 
Angela, MD 

AVON 
PRODUCTS, 

INC., US 

2007.05.02 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.02.01 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii 
"ARON" nr. depozit 018427 pe numele 
solicitantului CEAICOVSCHI Angela, MD. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 

7 Marcă naţională 
 

BIOTON 
 

019986 
2006.09.15 

 
 
 

FARMINA S.R.L., 
MD 

A. Menarini 
Industrie 

Farmaceutiche 
Riunite S.r.L., IT 

2007.12.29 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.03.25 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii "BIOTON" pentru produsele 
revendicate în cerere din clasa 05, cu 
excepţia:  medicamente pentru scopuri 
medicinale;   medicamente de uz uman  
şi pentru serviciile revendicate în cerere din 
clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

8 
 
 
 
 
 

Marcă naţională 

 
 

019769 
2006.07.26 

 
Company "ORIMI 
TRADE" LLC, RU 

LOTUS 
BAKERIES, 
naamloze 

vennootschap, 
BE,  

2008.01.31 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.03.29 privind înregistrarea mărcii 
"LOTUS BREEZE" pentru produsele din 
clasa 30 în redacţia următoare: cafea, ceai, 
cacao, zahăr, orez, înlocuitori de cafea; 
făină şi preparate făcute din cereale, pâine, 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de 
copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii. 
3. Se modifică pct. 4 al Deciziei din 
2008.03.29 cu excluderea cuvântului 
"LOTUS". 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

9 Marcă 
internaţională 

 
IR 891 835 
2005.08.01 

 
OMV Refining & 

Marketing GmbH, 
AT 

OMV Refining & 
Marketing 
 GmbH, AT 

2008.04.15 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.21 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2007.12.26. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

10 Marcă naţională 
 

ULTRA 
 

020629 
2007.02.16 

 
ALDEMON 
TECHNOLOGIES 
LIMITED, CY 

ALDEMON 
TECHNOLOGIES 
LIMITED, CY 

2008.04.07 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.01.17. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

11 Marcă naţională 

 
 

019273 
2006.04.28 

AUK HOLDINGS 
LIMITED, CY 

AUK 
HOLDINGS 

LIMITED, CY 

2008.04.24 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.01.24. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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1 2 3 4 5 6 
12 
 
 
 
 

Marcă naţională 

 
 

019274 
2006.04.28 

AUK HOLDINGS 
LIMITED, CY 

AUK 
HOLDINGS 

LIMITED, CY 

2008.04.24 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.01.24. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

13 Marcă naţională 
 

APRELA 
 

019512 
2006.06.23 

 
Wyeth, US 

Wyeth, US 2008.05.06 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.02.13 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "APRELA" 
pentru produsele revendicate în cerere din 
clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

14 Marcă naţională 

 
 

020502 
2006.12.21 

 
 

GEANS-STIL 
S.R.L., MD 

GEANS-STIL 
S.R.L., MD 

2008.04.02 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.01.10 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii 
"VOЯGE/VOYAGE" pentru produsele 
revendicate în cerere din clasa 25 şi pentru 
serviciile din clasa 35 în următoarea redacţie: 
"comercializarea produselor din clasa 25". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

15 Marcă naţională 

 
020459 

2006.12.15 
 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2008.04.11 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.01.11. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

16 Marcă naţională 

 
020462 

2006.12.15 
 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2008.04.11 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.02.21. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

17 Marcă naţională 

 
020461 

2006.12.15 
 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2008.04.11 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.02.21. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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1 2 3 4 5 6 
18 Marcă naţională 

 
020457 

2006.12.15 
 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2008.04.11 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.02.25. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

19 Marcă naţională 

 
020458 

2006.12.15 
 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2008.04.11 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.02.25. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

20 Marcă naţională 

 
020460 

2006.12.15 
 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2008.04.11 
Împotriva 

deciziei de 
respingere 

totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2008.08.22 1. Se respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.02.25. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

21 Marcă naţională 

 
021835 

2007.09.03 
 

Fruit Shippers 
Limited, BS 

Fruit Shippers 
Limited, BS 

2008.05.08 
Împotriva 

deciziei privind 
recunoaşterea 

ca retrasă   
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2008.08.22 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.02.08, cu 
reluarea procedurii din data depozitului 
cererii. Prioritatea revendicată nu se 
recunoaşte. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

22 Marcă naţională 

 
021836 

2007.09.03 
 

Fruit Shippers 
Limited, BS 

Fruit Shippers 
Limited, BS 

2008.05.08 
Împotriva 

deciziei privind 
recunoaşterea 
ca retrasă  a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.08.22 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.02.08, cu 
reluarea procedurii din data depozitului 
cererii. Prioritatea revendicată nu se 
recunoaşte. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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Contestaţii depuse la Comisia de Apel a AGEPI 
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 
1 725 186 

1999.10.26 
 
 
 

 
 
 

ARA-ARIANA  
Sp. z o.o, PL 
 
ul. Mateiki 16, 
PL-35-064 Rzeszow, 
Polonia 

 

       

2008.08.19 
 
 
 

“ara” AG, DE 
 

Zur Schlenkhecke 4, 40764 
Langenfeld, Germania 
 
Reprezentant: 
G. Jenicicovscaia    

2 11126 
2003.08.05 

LEADUHIN Oleg, MD 
 
bd. Dacia nr. 33, ap. 93,  
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova СИЛА ЗЕВСА 

2008.08.25 Plus Warenhandelsgesellschaft 
mbH, DE 
 
Wissollstrass 5-43, D-45478, 
Mulheim an der Ruhr, Germania 
 
Reprezentant: 
N. Laşco 

 
Oppositions submitted to the Appeals Board of AGEPI 

concerning the cancellation of the trademark registration  
after an uninterrupted period of 5 years of non-use 

There are published following data: the current number, the number and the date of registration,  
the holder name and address, code of the country according to the standard ST. 3 WIPO, the 

trademark, the date of submitting, the opponent and the address or the name of representative 

No Number and 
date of the 
registration 

Name and address of 
the holder, standard  

ST. 3 WIPO 

Trademark Date when the 
opposition was 

submitted 

Opponent and address 
or representative´s name 

1 725 186 
1999.10.26 

ARA-ARIANA  
Sp. z o.o, PL 
 
ul. Mateiki 16, 
PL-35-064 Rzeszow, 
Poland  

 

 

2008.08.19 “ara” AG, DE 

Zur Schlenkhecke 4, 40764 
Langenfeld, Germany 

The representative:   
G. Jenicicovscaia    

2 11126 
2003.08.05 

LEADUHIN Oleg, MD 
 
bd. Dacia nr. 33, ap. 93,  
MD-2060, Chişinău, 
Republic  of  Moldova СИЛА ЗЕВСА 

2008.08.25 Plus Warenhandelsgesellschaft 
mbH, DE 
 
Wissollstrass 5-43, D-45478, 
Mulheim an der Ruhr, Germany 
 
The representative:   
N. Laşco 
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti 
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Decizii definitive ale instanţelor judecătoreşti  
privind litigiile legate de înregistrarea OPI  

sau de respingerea cererilor de înregistrare a OPI 
 

Prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 02 aprilie 2008 s-a hotărât: 
 
- se menţine în vigoare Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 06 noiembrie 2007 de anulare a 

Hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 29 martie 2007 privind refuzul acordării protecţiei mărcii 
internaţionale GRANDISO nr. IR 850335 pe numele Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, pentru 
produsele din clasa 30. 
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X
Monitor

În această Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului General al

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the
Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director

General of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base
thereof.

В данном Разделе публикуются издаваемые Президентом, Парламентом и Правительством
 Республики Молдова документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собственности

в республике, приказы Генерального директора AGEPI, официальные сообщения и комментарии.
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NOI FORMULARE-TIP REFERITOARE LA MĂRCI

În scopul implementării prevederilor Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor
şi al efectuării procedurilor iniţiate de solicitanţi, titulari sau de reprezentanţii acestora în faţa AGEPI prin
ordinul Directorului General al AGEPI nr. 87/1 din 05.09.2008 au fost aprobate noile formularele-tip privind
depunerea cererilor, examinarea, înregistrarea şi alte acţiuni ce ţin de protecţia mărcilor.

Lista formularelor-tip

Nr. crt. Formularul-tip Numărul şi codul 
formularului-tip 

1 Cerere de înregistrare a mărcii 2123/FM/06.0/A/1/P/ 
2 Cerere de reînnoire a înregistrării mărcii 2124/FM/06.0/A/1/P/ 
3 Cerere de examinare a contestaţiei la avizul provizoriu de 

respingere a cererii 
2125/FM/06.0/A/1/P/ 

4 Cerere de examinare a contestaţiei referitoare la cererea de 
înregistrare a mărcii 

2135/FM/06.0/A/1/P/ 

5 Cerere de examinare a opoziţiei împotriva înregistrării mărcii 2126/FM/06.0/A/1/P/ 
6 Declaraţie de renunţare la marcă 2127/FM/06.0/A/1/P/ 
7 Cerere de retragere a cererii de înregistrare a mărcii 2128/FM/06.0/A/1/P/ 

 
Noile formulare-tip pot fi obţinute direct la AGEPI şi sunt plasate, de asemenea, pe www.agepi.md

Prin acelaşi ordin a fost abrogat ordinul Directorului General al AGEPI nr. 74 din 07.05.2004 în partea
referitoare la formularele-tip nr. 176, 341, 798 şi 949.

NOI FORMULARE-TIP REFERITOARE LA SOIURI DE PLANTE

În scopul implementării prevederilor Legii nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor
de plante şi al efectuării procedurilor iniţiate de solicitanţi, titulari sau de reprezentanţii acestora în faţa
AGEPI prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 89 din 09.09.2008 au fost aprobate formularele-tip
privind depunerea cererilor, examinarea, înregistrarea şi alte acţiuni ce ţin de protecţia soiurilor de plante.

Lista  formularelor-tip

Nr. 
crt. 

Formularul-tip Numărul şi codul 
formularului-tip 

1 Cerere de brevet pentru soi de plantă 2004/FP/05.0/A/3/P/ 
2 Propunere privind denumirea soiului 709/FP/05.0/A/5/P/ 
3 Chestionar tehnic. Parte confidenţială 2130/FP/05.0/A/1/P/ 
4 Declaraţie de renunţare la brevet pentru soi de plantă 2137/FP/05.0/A/1/P/ 
5 Cerere de retragere a cererii de brevet pentru soi de plantă 2131/FP /05.0 /A /1/P/ 
6 Cerere de restabilire a drepturilor 2132/FP/05.0/A/1/P/ 

 

Noile formulare-tip pot fi obţinute direct la AGEPI şi sunt plasate, de asemenea, pe www.agepi.md
Prin acelaşi ordin a fost abrogat ordinul Directorului General al AGEPI nr. 74 din 07.05.2004 în

partea referitoare la formularele-tip nr. 528, 709, 1020, 1067 şi 2004.
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XI
Materiale de informare

din domeniul proprietăţii intelectuale

S ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor

regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale
de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova,
texts of the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party,

of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards;
other information materials in the field of intellectual property protection.

Р аздел включает информацию по охране интеллектуальной собственности в Республике
 Молдова, международные конвенции и договора, участницей которых является Республика

Молдова, региональные и двусторонние соглашения, положения, классификации, нормы ВОИС,
другие информационные материалы в области охраны интеллектуальной собственности.
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OMPI INFORMEAZĂ  
Modificarea unor coduri de publicare  

a cererilor internaţionale PCT  
Cu începere de la 1 ianuarie 2009 va intra în vigoare modificarea operată la Codurile normalizate 

ale OMPI privind publicarea şi republicarea cererilor internaţionale PCT. Ca urmare, cererile 
internaţionale PCT republicate cu modificări, completări sau rectificări vor fi evidenţiate de alte 
documente prin coduri adiţionale ce vor indica în mod explicit motivul republicării. 
     Astfel, în concordanţă cu Norma ST. 16 OMPI, vor fi utilizate următoarele coduri de publicare a 
cererilor internaţionale PCT (codurile noi adăugate sunt marcate prin italic): 

Codul Detaliile de publicare 
A1 Cerere internaţională publicată cu RDI*

A2 Cerere internaţională publicată fără RDI 
A2 Cerere internaţională publicată cu declaraţia conform art.17(2)(a) 
A3 Publicarea mai târzie a RDI cu pagina de titlu revizuită 
A4 Publicarea mai târzie a revendicărilor modificate şi/sau a declaraţiei (art. 19) cu pagina de titlu revizuită 
A8 Cerere internaţională republicată cu rectificări ale datelor bibliografice din pagina de titlu 
A9 Cerere internaţională sau RDI republicat cu rectificări, modificări sau completări (vezi de asemenea Norma ST. 

50 OMPI) 
*RDI – Raport de Documentare Internaţională 
 

Exemplu. Conform actualului sistem de coduri, o cerere internaţională publicată cu RDI păstrează 
codul de publicare A1 după orice republicare, indiferent de motivul republicării. Conform noului sistem 
de coduri, cererii i se va atribui codul de publicare A4, dacă va fi republicată cu revendicările 
modificate.  

 
Motivul republicării Sistemul actual Noul sistem 

Revendicările modificate 
şi/sau declaraţia 

A1 A4 

Rectificări ale datelor 
bibliografice în pagina de titlu 

A1 A8 
Cererea internaţională 

publicată cu RDI 

Rectificări, modificări sau 
completări 

A1 A9 

 
 

Motivul republicării Sistemul actual Noul sistem 
Revendicările modificate 

şi/sau declaraţia 
A2 A4 

Rectificări ale datelor 
bibliografice în pagina de titlu 

A2 A8 
Cererea internaţională 

publicată fără RDI 

Rectificări, modificări sau 
completări 

A2 A9 

 
 

Motivul republicării Sistemul actual Noul sistem 
Revendicările modificate 

şi/sau declaraţia 
A3 A8 RDI (publicat separat de 

cererea internaţională) 
Rectificări ale datelor 

bibliografice în pagina de titlu 
A3 

 
A9 

 

 
Noile coduri de publicare se vor fi aplica tuturor cererilor internaţionale PCT publicate sau 

republicate de către Biroul Internaţional al OMPI la sau după 1 ianuarie 2009, fără a se extinde asupra 
celor publicate sau republicate înainte de această dată.  
 
Pentru informaţii detaliate:  
William Meredith, Şef Serviciu Informaţii de Brevet şi Statistică PI  
e-mail: william.meredith@wipo.int  
fax: (+41 22) 733 54 28. 

 
 

 202 

mailto:william.meredith@wipo.int


MD - BOPI 9/2008  

OMPI INFORMEAZĂ 
Noi aderări la tratatele internaţionale în domeniul  

proprietăţii intelectuale 
La 24 iunie 2008 Regatul Danemarcei a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la 

Singapore privind dreptul mărcilor din 27 martie 2006.  
Instrumentele de ratificare conţin următoarea declaraţie: „Până la decizia finală, Tratatul nu se 

aplică Groenlandei şi Insulelor Faro”.  
Conform art. 28(2) al Tratatului de la Singapore, acesta va intra în vigoare odată cu suplinirea 

numărului necesar de ratificări şi aderări.   

La 16 iunie 2008 Republica Ghana a depus instrumentele de aderare la Protocolul referitor la 
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (1989).  

Instrumentele de aderare au fost însoţite de următoarele declaraţie:  
„- conform art. 5(2)(d) al Protocolului de la Madrid (1989), cu referire la art. 5(2)(b) al Protocolului, 

termenul limită de 1 an prevăzut la art. 5(2)(a) pentru exercitarea dreptului de notificare a refuzului la 
protecţie este înlocuit cu termenul de 18 luni, prevăzut la art. 5(2)(c), iar dacă refuzul la protecţie 
rezultă dintr-o opoziţie, acesta poate fi notificat după expirarea termenului limită de 18 luni;  

- conform art. 8(7)(a) al Protocolului de la Madrid, în schimbul părţii din venitul obţinut datorită 
taxelor complementare şi suplimentare Republica Ghana solicită taxa individuală pentru fiecare 
înregistrare internaţională în care ea este menţionată conform art. 3ter al Protocolului şi pentru 
reînnoirea oricărei înregistrări internaţionale.”   

Protocolul de la Madrid a intrat în vigoare cu privire la Republica Ghana începând cu 16 
septembrie 2008.   

Tot la 16 septembrie 2008 a intrat în vigoare pentru Republica Ghana Actul de la Geneva al 
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale din 
2 iulie 1999, instrumentele de aderare la respectivul Act fiind depuse la 16 iunie 2008.  

La 16 iunie 2008 Organizaţia Africană de Proprietate Intelectuală (OAPI) a depus instrumentele de 
aderare la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a 
desenelor şi modelelor industriale din 2 iulie 1999.  

Actul de la Geneva a intrat în vigoare cu privire la OAPI cu începere de la data de 16 septembrie 2008.  

La 26 iunie 2008 Republica Lituania a depus instrumentele de aderare la Actul de la Geneva al 
Aranja-mentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale din 2 
iulie 1999.  

Actul de la Geneva a intrat în vigoare cu privire la Republica Lituania cu începere de la data de 26 
septembrie 2008.  

La 30 iunie 2008 Republica Costa Rica a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la 
Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării 
protecţiei lor prin brevete (1977).  

Tratatul intră în vigoare cu privire la Republica Costa Rica cu începere de la 30 septembrie 2008.    

La 31 martie 2008 Confederaţia Suedeză a depus instrumentele de ratificare a Tratatului OMPI 
privind dreptul de autor, adoptat la 20 decembrie 1996.  

Tratatul a intrat în vigoare cu privire la Confederaţia Suedeză cu începere de la data de 1 iulie 2008. 

Tot la 31 martie 2008 Confederaţia Suedeză a depus instrumentele de ratificare a Tratatului OMPI 
privind interpretările şi fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.  

Instrumentele de ratificare au fost însoţite de următoarea declaraţie: „În conformitate cu articolul 3, 
punctul 3 al Tratatului, Suedia va aplica dreptul prevăzut la articolul 5 punctul 3 al Convenţiei 
Internaţionale de la Roma din 26 octombrie 1961 privind ocrotirea drepturilor interpreţilor, a 
producătorilor de fonograme şi a organizaţiilor de difuziune şi va înlătura criteriul primei fixări, 
aplicând, totodată, criteriul primei publicări”.  

Tratatul a intrat în vigoare cu privire la Confederaţia Suedeză cu începere de la data de 1 iulie 
2008.   
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